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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelenţă

Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursuluijudeţean cu participare naţională

„Universul Ştiinţelor”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. /2otejaozi-Y din A.(9.05.2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- adresa nr. 351 din 14.05.2021 a CentruluiJudeţean de Excelenţă Ialomiţa;

- Raportulde specialitate nr. _[205%/agpi.. £. din _/J05.2021 al Direcţiei Coordonare
Organizare,

- Avizul nr. din ___.05.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;

- Avizul nr. din ___.05.2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;

- Avizul nr. din ___.05.2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) it. a) și e), alin. (5) lit. aj şi alin. (7) lit. a) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 99 alin. (311) din Legea educaţiei nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Centrul Judeţean de Excelenţă
Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursului judeţean cu participare naţională
„UniversulȘtiințelor”

Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Centrul
Judeţean de Excelenţă Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursului menţionat la
art. 1, în forma şi conţinutulprezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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(2) Se aprobă asigurarea resurselor umane, materiale și financiare din partea
Judeţului lalomița pentru asigurarea transportului în vederea realizării unei excursii cu
elevii participanţi la concursul „Universul Științelor” Ediţia |, din cadrul Centrului
Județean de Excelenţă Ialomiţa.

Art. 3 Se imputerniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei
hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data
comunicării.

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcțiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean lalomiţa şi Centrului Judetean de
Excelență Ialomița spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretarul General al Judeţului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
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Anexa
la Hotărârea Consiliului JudeţeanIalomite,

nr. din 2021

JUDEȚUL IALOMIȚA CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ IALOMIȚA
Ne.__/ „2021 Nr.__/ „2021

CONTRACT DE ASOCIERE-CADRU
în vederea realizării proiectului-concurs„Universul Științelor”, concursjudetean cu

participare naţională, Ediţia |, iunie 2021, Slobozia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Județul Ialomița cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Ialomiţa,
telefon 0243/ 230200, Fax 0243/ 23025, e-mail: cjilQcicnet.ro, cod fiscal 4231776,

reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, având funcţia de Președinte al Consiliului
Judeţean Ialomiţa în calitatea de Asociat 1

și
2. Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomiţa cu sediul în Slobozia strada Lacului,

Nr.19, telefon 0724 036 172, e-mail: cjeQisjialomiţa.ro, judeţul Ialomiţa, reprezentată prin

doamna Constanda Vasilica având funcţia de Director, în calitate de Asociat 2,

Având în vedere hotărârea Consiliului Județean !alomița numărul / ,
privind aprobarea asocierii Judeţului ialomița cu Centrul Judeţean de Excelență Ialomiţa în
vederea realizării în comun a concursului județean cu participare naţională „Universul
Științelor”, convin de comun acord încheierea prezentului contract în următoarele condiţii:

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.1 Organizarea și desfășurarea în condiţii optime a concursului judeâean cu

participare națională „Universul Științelor” în perioada 4-5 iunie 2021 în municipiul

Slobozia, la disciplinele : matematică, fizică, chimie și biologie.

Art.2 Promovarea imaginii celor două părțiprin intermediul activităţilor propuse.

GRUPUL ȚINTĂ
Concursul organizat la nivelul județului Ialomița se va bucura de o participare

națională, fiind prezenţi reprezentanți ai Centrelor Judeţene de Excelenţă din 5 județe,
respectiv:

e 150 de elevi din clasele lX-XII

e 25 de profesori însoțitori

e 24membriai Comisieide organizare și desfășurare a concursului

DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.3 (1) Ambele părți au dreptul la promovarea propriei imagini, urmare a acţiunilor

realizate în cadrul contractului.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 În cadrul contractului, Asociatul 1 se obligă:

- să asigure transportul cu autocarul Consiliului Județean ialomița și suporte costurile
cu carburantul necesar, taxele de trecere a podului etc, în vederea realizării unei

excursii cu elevii participanți | concursul „Universul Științelor” Ediţia |, din cadrul
Centrului Județean de Excelenţă lalomița pe traseul Slobozia-Ograda( Casa
Memorială „lonei Perlea”) -Giurgeni (Orașulde Floci) -Cernavodă ( Centrala Nuclear

Electrica) -Fetești(Poduri Dunărene) -Siobozia.



Art.5. În cadrul asocierii, Asociatul2 se obligă:

- să asigure cazarea și masa elevilorși profesorilor participanți din alte județe;
- să organizeze în condiții optime concursul judeţean cu participare naţională

"Universul științelor”, corectarea lucrărilor, stabilirea ierarhiei și premierea competitorilor;
-să pună la dispoziția Asociatului 1 rezultatele concursului;

-să comunice cu minim 3 zile înainte de data excursieilista cu elevii participanţi la
excursie și a profesorilor însoțitori ai acestora;

- să răspundă de siguranța participanţilor la excursie și respectarea regulilor de
protecție Împotriva COVID 19.

DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract produce efecte între părți de la data semnării şi pânăla
atingerea reciprocă a obligațiilor asumate.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. În eventualitatea unor litigii, acestea se pot rezolvainiţial pe cale amiabilă.În
caz de nesoluționare pe cale amiabilă între un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
demararea negocierilor, orice parte interesată se poate adresa instanței competente de la
sediu județului Ialomiţa.

Art.8. Prezentul contractpoatefi reziliat în următoarele condiţii:
-În caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului

contract de câtre una din părțile semnatare;

-În cazul compromiterii imaginii publice a uneia dintre părți;

-La inițiativa uneia dintre părţi ca urmare a imposibilității realizării obiectului
contractului cu o notificare prealabilă de cincizile;

-De comun acord între părţi, cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului
contract. ,

Art.9. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o
va notifica celeilalte părți, cu cel puţin cincizile înainte de data la care încetarea urmează să
își producă efectele.

PREVEDERI FINALE

Art.10. Ori de câteori este necesar, părţile se potîntâlni pentru a organiza în comun
activitățile concursului.

Intocmit în două exemplare originale, câte unulpentru fiecare parte contractantă.

JUDEȚUL IALOMIȚA CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ IALOMIȚA

Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Director,
MARIAN PAVEL CONSTANDA VASILICA
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REFERATDEAPROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Judeţean
de Excelență Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursuluijudețean cu participare

naţională „Universul Științelor”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem Consiliului Judeţean Ialomița

aprobarea asocierii județului Ialomiţa cu Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomiţaîn vederea

realizării în comun a concursuluijudeţean cu participare națională „Universul Științelor ”

Propunerea este fundamentată pe prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a)

din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, cu modificările şi completările

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea

interinstituțională, sens în care hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu

peroane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă în vederea

finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
județean.

Conform art. 99 alin. (31) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare, Centrul Județean de Excelenţă Ialomiţa este o unitate conexă a

Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectoratul

Școlar Județâean Ialomiţa.

Cu adresa nr. 331 din 14.05.2021 Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomița a solicitat

asocierea în vederea realizării în comun a concursului național „Universul Științelor” care

se va desfăşura în județul nostruîn perioada 04 - 05 iunie 2021.

Centrul Județean de Excelenţă Ialomița îndeplineşte atribuţiile privind organizarea,

desfășurarea concursului, premierea căștigătorilor, cazarea şi masa elevilor și profesorilor

din alte judeţe.

Contribuţia Judeţului Ialomiţa constă în asigurarea transportului în vederea realizării

unei excursii cu elevii prticipanți la concursul „Universul Științelor” Ediţia L, din cadrul
Centrului Județean de Excelenţă Ialomița pe traseul Slobozia-Ograda( Casa Memorială

„Ionel Perlea”) -Giurgeni (Orașul de Floci) -Cernavodă ( Centrala Nuclear Electrică) -

Fetești(Poduri Dunărene) -Slobozia , punând la dispoziție autocarul MAN, proprietatea

Județului Ialomiţa, asigurând cheltuielile cu carburantul și taxa de pod sau alte taxeşi tarife.

Consiliul Judetean Ialomita

MD



Creșterea calității în domeniul educational, premierea și stimularea performanţei
şcolare este o preocupare constantă şi una dintre prioritățile strategice ale Consiliului
Județean Ialomița. Prin asigurarea transportului în vederea realizării excursiei mai Sus
descrise se asigură o mică recompensă elevilor din cadrul Centruluişi se oferă posibilitatea
vizitării/cunoşterii unor obiective turistice şi istorice din județul Ialomița sau judeţul
Constanţa.

Întrucât din bugetul Judeţului Ialomița vor fi suportate costurile legate deplasare,
asocierea Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelenţă Ialomiţa este întemeiată şi pe
prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “autoritățile deliberative pot aproba
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi serviciipublice locale”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de oportunitate și necesitate, propun
Consiliului Județean Ialomiţa adoptarea hotărârii înforma şi conţinutulprezentate în proieci.

PREŞEDINTE
MARIANPAVEL

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea asocierii Județului Ialomiţa
cu Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursului

judeţean cu participare naţională „Universul Științelor”

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul Judeţean
îndeplinește atribuţii privind cooperarea interinstituţională. În vederea îndeplinirii acestor atribuţii,
potrivit art. 173 alin. (7) lit. a) "consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoanejuridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţăriişi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes publicjudețean”,

Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomiţa este o unitate conexă a Ministerului Educaţiei, cu
personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomiţa, conform art. 99
alin. (3*1) din Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin adresa nr. 351 din 14.05.2021 Centrul Judeţean de Excelenţă Ialomiţa a solicitat asocierea în
vederearealizării în comun concursului naţional! „Universul Științelor” care se va desfășura în judeţul
nostru în perioada 04 - 05 iunie 2021. Judeţul Ialomiţa să asigurare transportul în vederea realizării unei
excursii cu elevii participanţi la concursul „Universul Ştiinţelor” Ediţia 1, din cadrul Centrului Judeţean
de Excelenţă Ialomiţa pe traseul Slobozia-Ograda( Casa Memorială „lonel Perlea”) -Giurgeni (Oraşul
de Floci) -Cernavodă ( Centrala Nuclear Electrica) -Feteşti(Poduri Dunărene) -Slobozia , punând la
dispoziţie autocarul MAN, proprietatea Judeţului Ialomiţa, asigurând cheltuielile cu carburantul şi taxa
de pod sau alte ţaxe și tarife.

Având în vederecă furnizarea serviciilor publice de interes public judeţean în domeniul educației
este obiectiv prioritar al activităţii consiliului judeţean, importanța acestui proiect, cât Şi faptul că
iniţiativa se regăsește printre priorităţile Judeţului Ialomiţa, asocierea cu Centrul Judeţean de Excelenţă
Ialomiţa în vederea realizării în comun a concursului este oportună. Prin asigurarea transportului în
vederea realizării de mai sus sunt asigurate sumele necesare de la bugetul judeţului ŞI din punct de
vedere al legalității, proiectul de hotărâre supus spre aprobarese întemeiază și pe prevederile art. 35 alin.
(1) din Legeanr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ce
prevede că "autorităţile deliberative pot aproba colaborareasau asocierea pentru realizarea unor lucrări
sau servicii publice locale”.

Faţă de cele prezentate, apreciem că aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Judeţean
de Excelenţă Ialomiţa în vederea realizării în comun concursului judeţean cu participare naţională
„Universul Științelor”, este legală, drept pentru care propunem să fie supusă aprobării Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

DEEE Tia
II

      

 

  



CENTRUL JUDEȚEAN DE
EXCELENTĂ !alomița
CIF 43501099
Str.Lacului Nr.19  

 
| ROI Rz—camera

NI | PS
GONSILIUL JUDETE:Ap RIOBALTA |

 
INTRAREREZ Po, z0arearit
"E

| CENTRUL. JUDETEAN DE EXCELENTA seinIALOMITA 20 ema2
Municipiul Stobozia, Str. Lacului, Wr.48 05.ziua | /9

GĂ.F.: 43501059 25]. ireamoree j 
te amdFe sebait

| ziuaRE/Z,Î.arta, 0J prus207/

 

CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA,
În atenţia domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Conducerea Centrului Judeţean de Excelenţă Ialomiţa vă solicită spre analiza şi aprobare
următorul protocol de colaborare carestabilește termenii şi condiţiile pentru desfăşurarea în bune condiţii

a proiectului concurs ș Universul Științelor”carevaavea loc la data de 5 Iunie 2021 si a unei excursii
ca recompensă a rezultatelor obţinute de elevii din CJE Ialomiţala concurs.

Scopul concursului „Universul Științelor” este participarea cadrelor didactice şi elevilor din
Centrele de Excelenţă, din judeţ şi din ţară la un concurs ce vizează dezvoltarea unui demers investigativ
privind procesele naturale, utilizarea instrumentelor şi metodelor pentru domeniul științific în vederea
descifrărilor tainelor acestor procese.

Obiectivele stabilite sunt:

- Formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice ştiinţelor, la elevii cu aptitudini şi motivații
pentru acest domeniu.

- Promovareaactivității de experimentare, de analiza şi sinteza în domeniul ştiinţelor: matematică,
fizică, chimie, biologie.

- Participarea constructivă şi creativă în comunităţi virtuale de învăţare, relevante pentru nevoile şi
interesele elevilor din Centrele de Excelenţă.

- Realizarea schimburilor de experienţă.
Grup ţintă:

- Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care activează în Centrele de Excelenţă;
- Elevi din clasele IX — XII, înscrisi in Centrele de Excelenta;

- Comunitatea locală.

În urma, participării elevilor din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Ialomiţa vom realiza o
selecție a acestora în vederea participării la o excursie pe ruta Slobozia — Ograda( Casa Memorială „Ionel
Perlea”)-Chirana(Orașul de Floci”)-Cernavodă(Centrala nuclear Electrica)-Slobozia.

Menţionăm că suntem deschişi propunerilor şi acceptăm sugestii care privesc activitatea ce se va

desfăşura în colaborare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Director,

Prof. Constangf($E | i
Consiliu! Judetean lalomita
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