
 
Nr. 9242/19.06.2020 
 
 

     A N U N Ț: 
 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 
financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut 
distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor 
didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, "la 
publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 
10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a 
primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus 
dezbaterii publice. 

Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare și raportul 
compartimentului de specialitate, poate fi consultat: 

- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu; 
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79. 
Termenul - limită până la care se pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunțului. 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face: 
- prin email pe adresa: marilena.andronic@cjvs.eu; 
- prin fax la nr. 0235/361090; 
- prin poștă pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79; 
- depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare 

Cetățeni din cadrul consiliului județean, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef 
birou Marilena Andronic. 

Materialele transmise de persoanele sau entitățile interesate vor purta 
mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din 
judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, 
interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 
acestora”, în cuprinsul acestora urmând a se specifica articolul/articolele din proiect la 
care se referă. 

 
 
                P R E Ş E D I N T E, 
                  Dumitru Buzatu 
 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                           Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
Responsabil cu transparenţa decizională  
            în administraţia publică, 
      Șef birou Marilena Andronic 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 9234 /19.06.2020  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din 
învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 

şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregătirea acestora 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 9234_/19.06.2020; 
- raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui         
nr. 9235 /19.06.2020; 
-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi disciplină, 
administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; Comisia 
pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile:  
- art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 7 din Anexa  Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei 
şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 
- art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. - Se aprobă Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor 
din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 
şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui,  Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, precum și Direcției economice din aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                              
                                                                                       Vaslui, ___.06.2020 
          

  PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu                                         Avizează pentru legalitate, 

                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                             Diana-Elena Ursulescu 

                      
 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                  şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                        p.Director executiv, 
                                                                                              Șef serviciu, 
 Mihaela Dragomir 
 
 



 
 
    
           Anexă 
         la Hotărârea nr _______/2020 
 
 

REGULAMENT 
de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare 
judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 

de pregătirea acestora 
 
 

PREAMBUL 
 

 Potrivit prevederilor legale, statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar 
activităţile de performanţă şcolară, de nivel județean, naţional şi internaţional.  

La baza elaborării prezentului regulament stau prevederile: 
-  art.111 alin (5) și (5^1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
si completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.536/2016 privind stimularea performanţei 
şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a 
activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi 
extraşcolare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

 
Art.1. – Promovarea și sustinerea performanţei în educație şcolară constituie o 

preocupare permanentă a Consiliul Judeţean Vaslui, în acest sens fiind alocate fonduri 
din bugetul propriu al judeţului pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare judeţene și interjudețene/regionale. 

Art.2. - Prin acordarea de stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice 
se urmăreşte răsplătirea efortului depus de aceştia în obţinerea de rezultate 
deosebite la competiţiile şcolare. 

Art.3. - (1)  Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat 
cu privire la acordarea stimulentului financiar conform prezentului regulament, pe 
criterii de sex, naţionalitate, religie, rasă, apartenenţa personală a cadrelor didactice 
sau a rudelor acestora ori elevilor la organizaţii legal constituite sau la partide 
politice. 

(2) - Criteriul de acordare îl constituie distincţia obţinută la etapa judeţeană, 
interjudețeana/regională a competiţiilor şcolare, în timpul anului școlar încheiat la 
data acordării stimulentelor financiare. 

Art.4. - Vor beneficia de stimulente financiare elevii înscrişi în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat sau particular şi confesional acreditate din judeţul 
Vaslui, care au obţinut rezultate deosebite (distincții, medalii, premii speciale), 
precum și  cadrelor didactice care au pregătit elevii și au contribuit la  obținerea 
rezultatelor de către aceștia. 

Art.5. – (1) Competițiile școlare pentru care se acordă stimulente financiare se 
propun anual de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.  

(2) Acordarea stimulentelor se va face în baza unei situații, întocmită și 
comunicată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, instituţie care răspunde pentru 



 
veridicitatea datelor înscrise în aceasta. 
          (3) Situația prevăzută la alin. (2) va fi întocmită pentru competiţiile 

școlare ce s-au desfăşurat în anul şcolar încheiat la momentul întocmirii acesteia şi va 
conţine denumirea competiţiei, numele şi prenumele elevului, respectiv denumirea şi 
numărul de elevi din echipa sau formaţia de elevi, unitatea de învăţământ 
preuniversitar de provenienţă a elevului, respectiv a echipei sau formaţiei de elevi, 
numele şi prenumele cadrului didactic/cadrelor didactice care s-a/s-au ocupat de 
pregătirea elevului,  respectiv a echipei sau formaţiei de elevi, precum şi distincţia 
obţinută în competiţia şcolară, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
protecţia datelor cu caracter personal. 

 
CAPITOLUL III - Alocarea resurselor financiare 
 
Art.6. - Anual, în bugetul propriu al Judeţului Vaslui va fi înscrisă o 

sumă destinată acordării de stimulente financiare elevilor din învăţământul 
preuniversitar din judeţul Vaslui care obţin rezultate deosebite la competiţiile şcolare 
judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care se ocupă de 
pregătirea acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație. 

 
CAPITOLUL IV - Cuantumul stimulentelor financiare şi modalitatea de 

acordare a acestora 
 
Art.7. Anual, cuantumul stimulentelor financiare ce se vor acorda elevilor din 

învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 
şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregătirea acestora, va fi stabilit prin hotărârea consiliul județean, după ce 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui va înainta acestuia situația prevăzută la art. 5, 
alin. (2). 

Art.8. - Stimulentele financiare prevăzute la art.7 sunt sume nete si se acordă 
în numerar fiind supuse regimului fiscal prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare la 
data plăţii acestora. 

Art.9. - (1) In situaţia în care un elev/cadru didactic a obţinut rezultate la 
aceeaşi disciplină şi la etapa judeţeană, şi la etapa interjudețeană/regională se va 
acorda un singur premiu, respectiv cel cu valoarea cea mai mare. 

(2) În situaţia în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, 
mai multe rezultate obţinute la aceeaşi disciplină, etapa judeţeană şi la etapa 
interjudețeană/regională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai 
mare. 

(3) În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină şi-au adus 
aportul două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de o 
parte egală din suma prevăzută la categoria respectivă. 

 
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale 
 
Art.10. - Stimulentele financiare pentru elevii olimpici care au obţinut 

rezultate de excepţie, precum şi pentru cadrele didactice care i-au pregătit, vor fi 
acordate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în trimestrul IV al 
fiecărui an, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament. 

Art.11. - Acordarea stimulentelor se va face în funcţie de resursele financiare 
aprobate cu această destinaţie, iar, în cazul insuficienţei acestora, se va recurge la 
acordarea de stimulente financiare elevilor premiaţi şi cadrelor didactice care i-au 
pregătit, începând cu distincţiile cele mai valoroase. 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 9234/19.06.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

stimulentelor financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, 
care au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, 

precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 

 Potrivit prevederilor art. 57 alin (4) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare, ”pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili 
de performanţe înalte, Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează competiţii şcolare, 
extraşcolare şi extracurriculare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice 
şi acordă burse şi alte forme de sprijin material şi financiar. Normele metodologice 
privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi 
extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi, 
profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului.”  

Acelasi act normativ prevede la art. 111 alin. (5) și (5^1) faptul că autoritatea 
deliberativă județeană asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi 
a concursurilor şcolare judeţene, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare 
elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-
au ocupat de pregătirea acestora. Cuantumul stimulentelor financiare  se acordă în baza 
unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Hotârărea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte 
din învăţământul preuniversitar stabilește normele metodologice privind cheltuielile cu 
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, 
cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de 
provenienţă a premianţilor. Potrivit art. 7 al acesteia ”cuantumurile stimulentelor 
financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii la etapele judeţeană şi 
interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora”. 

Competițiile școlare pentru care se acordă stimulente financiare se propun anual 
de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. De asemenea, acordarea stimulentelor se 
va face în baza unei situații, întocmită și comunicată de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Vaslui, instituţie care răspunde pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta. Criteriul 
de acordare îl constituie distincția obținută la etapa județeană, interjudeteană/regională 
a competițiilor școlare, în timpul anului școlar încheiat la data acordării stimulentelor 
financiare.  

Cuantumul stimulentelor financiare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 
preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare 
judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de 
pregătirea acestora, va fi stabilit prin hotărârea consiliul județean, după ce Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vaslui, va înainta acestuia situația prevăzută la art. 5, alin. (2). 



 
 
Stimulentele financiare se acordă în numerar şi sunt supuse regimului fiscal 

prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare la data plăţii acestora. 
În situaţia în care un elev/cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi disciplină 

şi la etapa judeţeană, şi la etapa interjudețeană/regională se va acorda un singur 
premiu, respectiv cel cu valoarea cea mai mare, același principiu aplicându-se și 
cadrelor didactice. De asemenea, în situaţia în care la rezultatele unui elev la o 
disciplină şi-au adus aportul două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic 
va beneficia de o parte egală din suma prevăzută la categoria respectivă. 

 
II. Impactul socio-economic: Prin acordarea de stimulente financiare elevilor 

şi cadrelor didactice se urmăreşte răsplătirea efortului depus de aceştia în obţinerea de 
rezultate deosebite la competiţiile şcolare. 
 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Fondurile necesare pentru 
acordarea de stimulente financiare vor fi prevăzute în bugetul local al județului Vaslui, 
în funcție de situația transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. 
 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui 
http://www.cjvs.eu, în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare, și va fi 
transmis spre analiză, avizare si adoptare după definitivare, pe baza eventualelor 
observații și propuneri formulate de persoanele sau organizațiile interesate. 

 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 

funcționale preconizate:  După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată 
prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către: 
Instituția Prefectului -Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate,  
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, precum și către Direcția economică din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ținând cont de argumentele prezentate 

mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din 
învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 
şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat 
prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză 
în vederea supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 9235/19.06.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 
financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut 
distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor 

didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, 
a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
stimulentelor financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care 
au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi 
cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   

a)Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții 
prevăzute de lege/aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare 
elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la 
competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-
au ocupat de pregătirea acestora; 

b)Impactul financiar asupra bugetului judeţului: fondurile necesare pentru 
acordarea de stimulente financiare vor fi prevăzute în bugetul local al județului Vaslui pe 
anul 2020; 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:  
 art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 art. 7 din Anexa  Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei 
şcolare înalte din învăţământul preuniversitar. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 

 Director executiv, 
Mircea Țuțuianu 

 


