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PROJECT DE HOTĂ R41?E NR: 	 
privind aeordarea stimulentelor financiare elevilor  i eadrelor didactiee  CII  rezultate 

deosebite în domeniul performan ţelor ş eolare in cadrul programului 
"Prem ii de excelengi pen tru olimpicii ialomileni din inv ă lcitniintul prettniversitar de stat, 

pentru anul ş colar 2020-2021" 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Av ă nd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.40.62,  Pai-jdin   24 4 2021 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomita; 
Examin ă nd: 	 .W14 

- Raportul comun nr.  	din 	OP  2021 al Directiei Coordonare Organizare 
Directiei Buget Finanţ e; 

- Avizul nr.    2021 al Comisiei economico-financiare 
ş i agriculturei; 

- Avizul nr.  	2021 al Comistei. pentru inveit ă mant, culturei, culte, 
tin eret, colaborarea cu societatea civilă  i relaţ ii externe; 

In conformitate cu.. 
prevederile art. 173 alin. (I) lit. f) Ordonanţ ct de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 

privind Coclul administrativ, cu modific ă rile ş ž complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 111 alin. (5) si (5^1) din Legea educaţ iei nationale nr. 1/2011, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Anexa la Hotă rarea de Guvern nr. 53612016 privind 

stimularea performanţ ei scalare inalte unităţ i din inv ăţă meintul preuniversitar; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele pub/ice locale, cu modificeirik ş i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă rcirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 70/27.04.2021 privind 

aprobarea bugetului general al judetului Icdomiţa pe anul 2021, cu rnodificeirile yi 
completă rile ulterioctre, 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i completă rile ulterioare 

HOTÂR4,5"TE: 

Art.1 Sc aprobă  acordarea stimulentelor financiare elevilor ş i cadre/or didactice cu 
rezultate deosebite in domeniul perfOrmantelor scolare in cadrul programului "Pretnii de 
excelent ă  pentru olimpicii ialomiţeni din inv ă teimantul preuniversitar de stat; pentru anul 
scolar 2020-2021". 
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Art.2 Stimulentele financiare in cadrul programului prevcIzut la art. I se acordci 
conform Metodologiei prevcIzutcl in anexa care face parte integranta din prezenta hotdrare. 

Art.3 Acordarea stimulentelor financiare se face in cadrul unei ceremonii organizate 
de Consiliul Jude ţ ean Ialomita En colaborare en Inspectorcaul Scolar Jude ţ ean lalomita ş i 
unit Ole scolare. 

Art4 Cuantumul stimulentelor este prev ăzut în bugetul general al judeţ ului Ialomita 
pe anul 2021. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialornita, prezenta hotiir are se va 
comunica spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finanţ e si, spre stiintd, Inspectoratului 
Scolar Judetean Ialornita, urmand scl fie publicatii pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomita. 

PREMDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizeazii, 
Seeretarul General al Judeţ ului Ialomiţa 

Adrian —Robert IONESCU 

N. 	 Rd./0c, 
Adop1a0 la Slohozia 
Askizi 	 .2021 	 2 ex. 



Anex ă  
La Hot ă tirea Consiliului Judetean Ialomita 

Nr. 	din 	.2021 

METODOLOGIE 
de acordare a stimulentelor financiare elevilor i cadrelor didactice cu rezultate deosebite in 

domeniul performantelor ş colare în cadrul programului "Premii de excelenţei pentru 
olimpicii ialomileni din invii ţamcintul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020-2021" 

Consilial Judetean Ialomita are intre obiectivele strategice prioritare i exercitarea atributiilor 
stabilite de loge pentni sustinerea educatiei, prin promovarea inv ă tknantului de inalt ă  calitate ş i 
valoare, creativ ş i cornpetitiv, inteles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actual ă  
viitoare. 

Pentru Consiliul Judetean Ialomita, sprijinirea actului educational (de fonnare ş i dezvoltare atât 
intelectual ă ., cAt si fizic ă ) din unit ă tile de inv ă t ă mant preuniversitar de pe teritoriul judetului Ialomi ţ a 
reprezint ă  ş i va reprezenta intotdeauna o prioritate. 

In vederea cre ă rii unui eadru adecvat atingerii pe temen lung a acestui obiectiv, Consiliul 
Judetean Ialomita îi propune stabilirea unor criterii de acordare a unor stimulente financiare elevilor si 
cadrelor didactice din unit ă tile de inv ă tă mant preuniversitar de stat din judetul Ialomita. 

Stimulentele financiare se acord ă  elevilor i profesorilor din unit ă tile de invă tă mant 
preuniversitar de stat cu personalitate juridic ă  din judetul Ialomita ( ş coli gimnaziale sau licee), 
indiferent de tipul de inv ăţă mant (teoretic, vocational sau tehnologic), care au obtinut premiul 1 la 
olimpiadele judetene sau la faza regional ă  a olimpiadelor la disciplinele muzic ă  ş i religie ş i la faza 
zonală  la olimpiada coral ă . 

Stirnulentele financiare se acord ă  din bugetul Consiliului Judetean Ialomita conform 
prevederilor art. 111 alin.(5) i (5'1) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, Cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare si a prevederilor art. 7 din anexa la Hot ă rftrea Guvernului nr. 536/2016 privind 
stimularea performan ţ ei ş colare inalte din inv ă tă mântul preuniversitar. 

Objective ce se dorese atinse prin aeordarea acestor stimulente: 

identificarea nivelului performantelor elevilor ş i cadrelor didactice din ciclul 
preaniversitar in doineniile: activitatea didactic ă , activitatea cu elevii (rela ţ iile 
educationale), cercetarea tiin ţ ifică , eunoaş terea i stimularea potentialului 
educational at cadrelor didactice ş i elevilor in vederea dezvolt ă rii ş i adapt ă rii 
politicilor strategice educationale la nivel judetean, 
constituirea unei  bare de date care s ă  fundamenteze deciziile strategice in domeniul 
educational, 
optimizarea continu ă  a activit ăţ ii personalului didactic ş i a elevilor in vederea 
stimul ă rii obtinerii performantelor educationale, 
identificarea directiilor de evolufie (dezvoltare) profesional ă  ş i orientarea dezvolt ă rii 
profesionale a personalului didactic, ca baz ă  pentru elaborarea politicilor de 
dezvoltare institutional ă  ş i de personal ale unit ă tilor de inv ă tă mânt preuniversitar, 
crearea unui media educational atractiv pentru resursa uman ă  in domeniul educational 
judetean ialomitean. 

Tipuri de stimulente: 

A. Pentru recompensarea performantelor individuak ale elevilor din inviiteimlintul 
preuniversitar de stat ialomitean. 

Acest tip de stimulent se acord ă  elevilor care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele cc se 
afi ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Judetean Ialomita (anexa 1). 



Se acord ă  suma de 500 lei pentru devil care au obtinut locul l/medalia de am la probele 
individuale la olimpiadele judetene, pentru nivelul de invă t ă mfint la care este prev ă zut ă  ş i faza 
national ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

B. Pentru recompensarea performantelor individuale ale cctdrelor didactice din inveitinniintul 
preuniversitar de stat ialomitean. 

Acest tip de stimulent se acord ă  cadrelor didactice ai c ă ror elevi an ob ţ inut rezultate deosebite la 
olimpiadele ce se afl ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Judetean Ialorni ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 500 lei pentru cadrele didactice indrum ă toare ale elevilor care au obtinut 
local Pmedalia de aur la probele individuale la oLimpiadele judetene, pentru nivelul de 
invă t ă mint la care este prevă zută  ş i faza national ă t a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 
1. 

C. Pentru recompensarea performantelor obţ inute de echipaje ale elevilor din inveiţ iimantul 
preuniversitar de stat ialomiţean. 

Stimulentul se acord ă  echipajelor formate integral din 2 pan ă  la 15 elevi inclusiv inmatricula ţ i in 
unităţ ile de inv ăţă mânt din judeţ uHalomi ţ a care au ob ţ inut rezultate deosebite la olimpladele ce se afl ă  
pe lista aprobată  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (anexa 1). 

Se acord ă  suma de 100 lei pentru fiecare elev care compune echipajul ş i a obtinut load 
I/medalia de aur Cu  echipajul  la  olimpiadele julletene, pentru nivehd de inv ă tă mfint la care este 
prev ă zut ă  ş i faza national ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

D. Pentru recompensarea performanţelor obţ inute de cadrele didactice indrumeitoare ale 
echipaielor formate din elevi ai 	 preuniversitar de stat ialomiţ ean. 

Stimalentul se acord ă  cadrelor didactice indrum ă toare ale echipajelor formate integral din 2 pan ă  la 
15 elevi inmatricula ţ i în unităţ ile de inv ăţă mant din jude ţ ul Ialomi ţ a care an ob ţ inut rezultate deosebite 
la olimpiadele cc se afl ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 500 lei pentru cadrul didactic indrum ă tor ale echipajului format integral 
din elevi inmatriculati in unit ă tile de inv ă tă mint din judetul Ialornita care an obtinut local 
I/medalia de aur cu echipajul la olimpiadele judettne, pentru nivelul de invă tă mânt la care este 
prevă zută  i  faza national ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. in cazul in care 
echipajele premiate sunt coordonate de dou ă  saa mai multe cadre didactice se va acorda 
jumă tate din suma total ă  primit ă  de echipaj, sum ă  care se va imp ă rti in mod egal intre cadrele 
didactice indrum ă toare. 

E. Pentru recompensarea performanţelor obtinute de coruri ale elevilor din invă teimemtul 
preuniversitar de stat ialomiţ ean Olitnpiada 

Acest tip de stimulent se acord ă  echipajelor formate integral din maxim 45 elevi inclasiv 
inmatricula ţ i în unit ăţ ile de inv ăţă mă nt din jude ţ ul Ialomiţ a care au ob ţ inut rezultate deosebite la 
Olimpiada Coral5 ce se afl ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean lalorni ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 50 lei pentru fiecare elev care compune coral ş i a obtinut local I/medalia 
de aur la Olimpiada Coral ă  — etapa judetean ă , pentru fiecare sectiune in parte la care este 
prev ă zută  i  faza national ă  a acestei olimplade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

F. Pentru recompensarea performantelor oblinute de cadrele didaetiee indrumeitoare ale 
corurilor ekvilor din inveiţ timiintul preuniversitar de stat ialomitean Olimpiada Coral. 

Acest tip de stimulent se acord ă  cadrelor didactice indrum ă toare ale corurilor formate integral din 
maxim 45 elevi inclusiv, inmatricula ţ i in unită tile de inv ăţă mAnt din judeţ ul Ialomiţ a care au ob ţ inut 
rezultate deosebite la Olimpiada Coral ă  etapa jude ţ ean ă  pentru fiecare sec ţ iune in parte cc se afl ă  pe 
lista aprobată  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 500  tel pentru cadrul didactic indrum ă tor  at corului format integral din 
elevi inmatriculati in unit ă tile de invă timfint din judetul lalomita care au obtinut locul l/medalia 



de aur Cu echipajul la Olimpiada CoraFA — etapa judetean ă , pentru fiecare sectiune in parte la 
care este prev ă zută  ş i faza national ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. in cazul in 
care echipajele premiate stint coordonate de dour', sau mai multe cadre didactice se va acorda 
suma total ă  de 500 lei, sumă  care se va imp ă rti in mod egal intre cadrele didactice indrum ă toare. 

Notă : 
1. Pentru olimpiadele judetene cu participare individual ă  sau pentru echipajele cu un singur 

indrum ă tor,  in situatia in care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor s ă i, mai 
multe rezultate obtinute la aceea ş i disciplin ă  , se va acorda un singur stimulent. 

2. Pentru olimpiadele judetene cu participare individual ă , in situatia in care la rezultatek 
unui elev la o disciplin ă  i-au adus aportul dou ă  sau mai multe cadre didactice, suma 
prevă zută  pentru cadrele diclactice indrum ă toare se imparte in mod egal fiec ă rui cadru 
didactic indrumă tor. 

3. in situatia in care un cadru didactic se reg ă se ş te in mai multe echipe de coordonare poate 
prim!! fractiile de premiu ce i se cuvin chiar dac ă  rezultatele sunt obtinute la aceea ş i 
disciplin ă , dar pentru nu mai mult de 3 echipe de coordonare inclusiv al c ă ror membru este 
cu conditia s ă  nu fie singurul indrum ă tor al unui/unor elevi pentru care prime ş te an 
premiu intreg la aceea ş i 

4. Pentru olimpiada de muzic ă  ş i cea de religie, în situatia in care nu se organizeaz ă  etapa 
judetean ă  se vor premia elevii care au obtinut locul I/medalia de aur precum cadrele 
didactice indrum ă toare ale acestora la etapa regional ă  a acestor olimpiade. 

5. Pentru olimpiada coral ă  stint premiate numai rezultatele obtinute la etapa judetean ă , 
pentru fiecare sectiune in parte. 

Etapele evalu ă rii 

1. Pentru anul ş colar 2020 — 2021 fiecare cadru didactic va completa o cerere tip pentru acordarea 
stirnulentului in vederea recompens ă rii perfonnantelor individuate ob ţ inute la olimpiadele 
judetene, cererea =and s ă  fie depus ă  ş i inregistrat ă  la Inspectoratul Ş colar Judetean Ialomi ţ a. 
Modelul cererii este prev ă zut in Anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

2. Cererea va fi insa ţ ită  de portofoliul personal al solicitantului, acesta constdnd in copii xerox ale 
diplonaei din care rezult ă  că  elevii indrumati de acesta/ace ş tia la olimpiadele judetene 
prevă zute hi Anexa 1 au obtinut locul I.  Copiile vor fi autentificate cu mentiunea "conform 
cu originalul" de c ă tre directorul unit ăţ ii de inv ă tă rnânt. 

3. Consiliul de administratie al unit ă tii de inv ăţă mânt aprob ă  tabelul centralizator cu elevii care au 
ob ţ inut locul I la olimpiadele jude ţ ene ş i cadrele didactice care i-au preg ă tit prev ă zut la Anexa 
3 din regulament ş i îl predă  spre avizare Inspeetoratului Ş colar Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

4. Unită tile de invăţă mă nt vor preda toate cererile cadrelor didactice, inso ţ ite de tabeful 
centralizator al elevilor care au obtinut locul I la olimpiadele jude ţ ene (Anexa 3) in format 
letric ş i electronic, care Directia Coordonare Organizare a Consiliului Judetean Ialomita. 
Odată  cu depunerea documentelor unit ăţ ii de inv ă tământ pe care o reprezint ă  Sc completeaz ă  ş i 
solieitarea unit ăţ ii de inv ă tă mAnt (Anexa 4) prin care se solieit ă  participarea la programul 
"Premii de excelentă  pentru olimpiciHalomiteni din invit ă mfintul preuniversitar de stat, 
pentru anul ş colar 2020-2021". 

5. Termenul final de predare a cererilor i tabelelor centralizatoare care Diree ţ ia Coordonare 
Organizare pentru documenta ţ iile speeificate anterior este 11 octornbrie 2021. 

6. Se constituie Comisia Judetean ă  de Coordonare i Implementare a programului "Premii de 
excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni din invit ă mintul preuniversitar de stat, pentru anti! 
ş colar 2020-2021" format ă  din 5 persoane, dup ă  cum urmeaz ă : 

pre ş edintele comisiei — un vieepre ş edinte al Consiliului Judetean Ialomita, desemnat 
prin dispozitie a pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
vicepre ş edinte al comisiei — inspectorul ş colar general al Inspectoratului Ş colar 
Judetean Ialomita 
secretar 	inspectorul ş colar responsabil cu activit ă tile extra ş colare ş i 
extracurriculare al Inspeetoratului Swim-  Judetean Ialomita 
membru — direetorul exectitiv al Directiei Buget Final* din eadrul Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita 



membru — directorul executiv adjunct al Directiei Coordonare Organizare din cadrul 
Consiliului Judetean 

Secretariatul tehnic este format dintr-un functionar public de executie din cadrul Direc ţ iei 
Buget Finan ţ e i unul de la Directia Coordonare Organizare, desemna ţ i prin dispozitia 
pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialornita. 

'7. Membrii Comisiei Judetene de Coordonare i Implementare a programului i seeretariatul 
tehnic vor completa p ă nă  la data de 18 octombrie 2021  lista unit ăţ ilor de invă tă mă nt care au 
depus solieit ă ri de includere în programul "Premii de excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni 
din inv ă tă mântul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020-2021", conform 
modelului prev ă zut în Anexa nr. 5 la prezenta metodologie. 

8. Pană  la data de 8 noiembrie 2021  Comisia va analiza si evalua cererile depuse de ş eoli i licee 
ş i va completa in urma evalu ă rii aplicaţ iilor lista elevilor si cadrelor didactice beneficiate, 
potrivit modelului prev ă zut in anexa nr. 6 la prezenta metodologie. 

9. Comisia poate solicita aplicantilor sau Inspectoratului colar Judetean lalomita documente 
suplimentare care pot veni in sprijinul evalu ă rii documentatiei depuse hi cadrul acestui 
program. 

10. Tabelul centralizator cu elevii si cadrele didactice beneficiare va fi inaintat pentru aprobare 
Pre ş edintelui Consiliului jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Obs.: 
in cazul in care pc diplom ă  nu este mentionat numele profesorului/profesorilor 
indrumă tor/i, unitatea de inv ă tămă nt va atesta acest lucru printr-o adeverint ă .  
in cazul in care pe diploma obtinut ă  de un echipaj nu este mentionat numele  
membrilor echipajului, unitatea de inv ăţă mă nt va elibera o adeverin ţă  prin care arat ă  
componenta nominal ă  a echipajului i indrum ă torul/indrum ă torii acestuia.  

Acordarea stimulentelor 

Acordare a stimulentelor financiare va avea loc in luna decernbrie 2021. 
Cheltuielile privind organizarea ş i desfă surarea actiunii "Prernii de excelenta pentru olimpicii 

ialomiteni din infatilmântul preuniversitar de stat, pentru anal ş colar 2020 -2021" sunt suportate 
din surse bugetare proprii, precum ş i din alte surse atrase, de la persoane juridice (societ ă ti comerciale, 
societ ăţ i financiar-bancare, etc.), in conditiile legii. 

Valorificarea rezultatelor evaluarii 
Din punct de vedere institutional, rezultatele implement ă rii prezentului regulament vor servi la: 

infonnarea conducerii unit ă tilor de invă t ă .mă nt preuniversitar, a inspectoratului ş colar 
judetean ş i a cormmită tii interesate despre poten ţialul didactic, ş tiin ţ ific, profesional 
managerial al corpului didactic si performantele ş colare ale elevilor din judetul 
lalomita, 
fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operational ş i strategic al 
instittitillor de inv ă tă mă nt preuniversitar, 
acordarea de recompense elevilor i cadrelor didactice care aduc contribu ţ ii notabile 
la dezvoltarea cunoa ş terii ş tiintifice de profil i dezvoltarea capacit ă tii institutionale, 
dezvoltarea de baze de date utile politicilor de personal, men ţ inerii, selecţ iei 
promov ă rii personalului didactic, 
atragerea de noi resurse umane de calitate in sistemul educational preuniversitar 
ialomitean, 
cresterea prestigiului unit ăţ ilor de inv ă t ă mant unde se obtin performan ţ e educationale 
ş i a sistemului educational ialomi ţ ean in general. 

Din punct de vedere individual rezultatele evaluative ob ţ inute pot servi la: 
recunoa ş terea  i aprecierea institu ţ ională  a eforturilor ş i performan ţ elor ş colare 
realizate de fiecare cadru didactic si elev, 
elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare ş i perfec ţ ionare profesional ă , 
cre ş terea gradului de responsabilizare fat ă  de propriile perforrnante scolare, 



Conform art. ill,  alin. (5) ş i (5^1) din Legea 112011 a educa ţ iei naţ ionale, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare: " (5) Consiliul judeţean ctsigurd fonduri pentru organizarea ş i desfasurarea 
olimpiadelor si a concursurilor scolare judeţ ene, precum ş ipentru acordarea stimulentelor financiare 
elevilor care au obţ inut distincţ ii, medalii ş i premii speciale ş i cadre/or didactice care s-au ocupat de 
pregedirea acestora. 

(5A1) Cuantumul stimulentelor financiare _preva-zute ctlin. (5) se acordd în baza unui regulament 
apro bat prin hotdrare a consiliului judeţ ean." 

Potrivit art. 7 din anexa la Hot ă rdrea Guvernului nx. 53612016 privind stimularea performan ţ ei 
ş colare inalte din inv ăţă mă ntul preuniversitar "Cuantumurile stimulentelor financiare acordate 
elevilor care au oktinut distincţ ii etapele judeteand ş i interjudeţ ectndiregionald ale competiţ ille 
scolare sunt stabilite de ccitre autoritdţ ile administraţ iei publice locale si finanţate din bugetele 
acestorc-i." 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a î ş i rezerv ă  dreptul de a aduce modific ă ri ş i/sau complefă ri 
prezentului regulament, prirt hot ă ră re de consiliu jude ţ ean. 

Observaţ ii: 
Anexa 1 — lista olimpiadelor ş colare care sunt premiate 
Anexa 2 — cerere tip a cadrului didactic 
Anexa 3 — model al tabelului centralizator depus de unit ăţ ile de inv ăţă mă nt 
Anexa 4 — solicitare unitatea de inv ăţă mânt pentru includerea in programul "Premii de excelen ţă  
pentru olimpicii ialomi ţ eni din invăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020-2021" 
Anexa 5 — lista unit ăţ ilor de invăţă mă nt care au depus solicit ă ri de includere în programul "Premii de 
excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din invăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020- 
2021" 
Anexa 6 — lista elevilor si a cadrelor didactice care beneficiaz ă  de programul "Premii de excelen ţă  
pentru olimpicii ialomi ţ eni din invărămă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020-2021" in 
urina evalu ă rii aplicaţ iilor 



Anexa 1 — Lista olimpiadelor qcolare 

1. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (cls. V-VIII) 

2. LIMBA $1 LITERATURA ROMANĂ  (cls. IX - XII) 

3. LIMBA RROMANI MATERNĂ  

4. LIMBI ROMANICE: LIMBA FRANCEZ Ă  

5. LIMBA ENGLEZĂ  

6 , LIMBA RUSĂ  MODERNĂ  

7. MATEMATICĂ  

8. ASTRONOMIE ş i ASTROFIZICĂ  

9. FIZICĂ  

10. CHIMIE 

11. BIOLOGIE 

12. GEOGRAFIE 

13. MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE „TERRA" 

14. INFORMATICĂ  

15. TEHNOLOGIA INFORMAŢ IEI 

16. ISTORIE 

17. $TIINTE SOCIO UMANE 

18. PEDAGOGIE PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) 

19. RELIGIE 

20. ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ  ş i ISTORIA ARTELOR (cls. XI — XII) 

21. MUZICA. 

22. OLIMPIADA CORALĂ  

23. EDUCATIE FIZICĂ  $1 SPORT ("OLIMPIADA NATIONAL Ă  A SPORTULUI 
KOLAR" ş i "OLIMP1ADA GIMNAZIILOR") 

24. EDUCAŢ IE TEHNOLOGICĂ  

25. MECANICA 

26. CONSTRUCTII, INSTALATII $1 LUCRĂ RI PUBLICE 



27. ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC 

28. ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII 

29. INDUSTRIE TEXTILĂ  Ş I PIELĂ RIE 

30. FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

31. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT 

32, TURISM SI ALIMENTATIE 

33. AGRICULTURA — CRESTEREA ANIMALELOR 

34. AGRICULTURĂ  CULTURA PLANTELOR 

35. PROTECTIA MEDIULUI 

36. INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

37. ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 

38. OLIMPIADA ANIMATORILOR (LICEE PEDAGOGICE — cis. IX — XII) 

39. OLIMPIADA "LECTURA CA ABILITATE DE VIATA" (cls. V — XII) 

40. OLIMPIADA NATIONALA DE LINGVISTICA (cls. V — XII) 

41. OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL "UNIVERSUL 
CUNOASTERII PRIN LECTURĂ " (cis. V — VIII) 

42. OLIMPIADA DE STIINTE PENTRU JUNIOR' 

43. OLIMPIADA NATIONALA INTERDISCIPLINAR Ă  "STIINTELE PĂ MANTULUI" 

44. LIMBA LATINA 

45. PUBLIC SPEAKING 

46. OLIMPIADA NATIONALA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE $1 GANDIRE 
CRITICA "TINERII DEZBAT" 



Anexa 2 — cerere tip a cadrului didactic 

Antetul unit ăţ ii de inv ăţă mânt 

Domnule director, 

Subsemnatul/a 	  cadru didactic al 	  
pe catedra/postul de  , v ă  rog s ă  imi aprobaţ i cererea de ineludere pe tista 
cadrelor didactice cc beneficiaz ă  de prevederile regulamentului privind acordarea de premii de 
excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2020- 
2021 al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a. 

Menţ ionez c ă  in arm' ş colar 2020-2021am avut unn ă toarele rezultate ca indrum ă tor al elevilor 
care an ocupat locul Umedalia de aur la olimpiadele ş eolare fazele jude ţ ene j  pentru care sunt 
prev ă zute ş i faza na ţ ional ă  la nivelul de inv ăţă rn ă nt men ţ ionat in tabel ş i reg ă site in Aanexa 1 a 
metodologiei mai sus amintite: 

Nr. 
Crt. 

Numele ş i prenumele 
elevului 

DENUMIREA 
OLIMPIADEI 

CLASA 
Numele §i prenumele 

cadrului/cadrelor didactice 
indnimă toare 

L 
... 
... 
... 
... 

Ataş ez in copie certificat ă  "conform cu originalul" diploma/diplomele/adeverin ţ ele obţ inute de 
că tre elevii pe care i-am indrurnat. 

Data, 	 Semn ă tura, 



Anexa 3 — model tabel eentralizator la nivelul unitatii de inv ă tAmint 

Antetul unit ă tii de inv ă tă mă nt 
Avizat  IJ Ialomi ţ a 

Tabel centralizator 

al rezultatelor elevilor ş i cadrelor didactice care au obtinut locul Iimedalia de aur la faza judeteanA a 
olimpiadelor din Anexa 1 pentru care este prev ă zută  ş i faza national ă  la nivelul de inv ăţă mhnt 
mentionat in tabel -al de mai jos, din -anitatea de invAt ă mă nt 	  
in vederea particip ă rii la program-al „Prernii de excelent ă  pentru olirnpicii ialomiteni din inv ă tă mă ntal 
preuniversitar de stat, pentru an -al ş colar 2020-2021, al Consiliului Judetean Ialomita 

Nr, 
Crt. 

Numele ş i prenumele 
elevalui 

DENUMIREA 
OLIMPIADEI 

CLASA 
Numele ş i prenumele 

cadrului/cadrelor didactice 
indrutna'toare 

1. 

... 

... 

' 	• 	' 

Aprobat in ş edinţ a consiliului de administratie al unit ă tii din data de 	 

Director, 	 Secretar, 



Anexa 4 — solieitare unitatea de invatânifint 

Antetul unit ă tii de inv ă t ămă nt 

Domnule Presedinte, 

Subs emnatulia 	 , director al 	 , vă  rog 
s ă  aprobaţ i solicitarea de includere a unit ăţ ii de invă tă mant   
pe lista unit ă tilot de inv ăţă mă nt preuniversitar de stat din jude ţ ul Ialomi ţ a ce beneficiaz ă  de prevederile 
regulamentului privind acordarea de premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomiteni din inv ă t ă mă ntul 
preuniversitar de stat, pentru anul scalar 2020-2021a1 Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 

Aceast ă  solicitare este depus ă  ca urmare a aprob ă rii Consiliului de Administra ţ ie al 
  de a fi inclus in programul 
„Premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul 
scolar 2020-2021" al Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Data, 	 Semn ă tura, 



Anexa 5 

Lista unit ăţ ilor de inv ăţă mă nt preuniversitar de stat care an depus solicită ri de includere 
in programul „Premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din inv ăţă mântul preuniversitar 

de stat, pentru anul scolar 2020-2021" al Consiliului Judelean Ialomi ţ a 

Nr. 	 Unitatea de invă t ă mânt preuniversitar de stat 
Crt. 

Presedintele Comisiei Judetene, Vicepresedintele Comisiei Judetene, 

     

S ecretar 	  

Membru 	  

Membru 	  

Secretariat tel  



Anexa 6 

Lista elevilor si a cadrelor didactice care beneficiazil de programul 
,,Premii de excelentA pentrui olimpicii ialomiteni din inva ţ imfintul preuniversitar de stat, 

pentru anul ,colar 2020-2021" al Consiliului Judetean Ialom4a. 

APROBAT 

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 
MARIAN PAVEL 

Nr. 
Crt. 

NUM& ş i 
prenumele elevului 

DENUMIREA 
OLIMPIADEI 

Valoare premiu 
Numele ş i prom:m[0 

eadrului/cadrelor didactice 
indrumă toare 

Vaioare 
premiu 

UNITATEA DE INVATAMANT: 	 
VALO  ARE TOTALA PREMII BLEW = 
NUMAR DE ELEVI BENEFICIARI — 
VALOARE TOTALA PREMII CADRE DIDACTICE—. 
NUMAR DE CADRE DIDACTICE BENEFICIARE — 
I. 

UNITATEA DE INVATAMANT: 	 
VALOARE TOTALA PREMII ELEVI = 
NUMAR DE ELEVI BENEFICIARI = 
VALOARE TOTALA PREMII CADRE DIDACTICE--  
NUMAR DE CADRE DIDACTICE BENEFICIARE = 

. 

TOTAL GENERAL PREMII ELEVI = TOTAL GENERAL PREMII CADRE 
DIDACTICE = 

NUMAR TOTAL DE ELEVI PREMIATI = NUMAR 	TOTAL 	CADRE 
DIDACTICE PREMIATE = 

Presedinteie Comisiei Judetene, Vicepre ş edintele Comisiei Judetene, 

     

S ecretar 	  

Membru 	  

Membru 	  

Secretariat tehnic: 	  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirlire privind acordarea stimulentelor financiare ekvilor ş i cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite En domeniul performantelor scolare în cadrul programului "Premii de 
excelentii pentru olimpicii ialomiteni din invOttiântul preuniversitar de stat, 

pentru anti! ycolar 2020-2021" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii propunem aprobarea acordiirii stimulentelor 
financiare elevilor si cadre/or didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare 
in cadrul prograrnului "Premii de excelentii pentru olimpicii ialomileni din invdtclmantul 
preuniversitar de stat, pentru anul Kolar 2020-2021". 

Propunerea este fiindamentatel de prevederile art. 111 alin. (5) si (5A1) din Legea educatiei 
nationale nr. 172011, cu modificeirile ş i cornplet&ile ulterioare, conform eiirora consilitil judetean 
asigurd fonduri pentru organizarea ş i desfeiş urarect olimpiadelor si a concursurilor scolare 
judetene, precum ş i pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au ohţ intit distinctii, 
rnedalii ş i premii speciale ş i cadre/or didactice care s-au ocupat de pregcitirea acestora. Cuantumul 
stimulentelor financiare se acordei în baza unui reguktment aprobat prin hotdriire a consiliului 
judetean. 

Consiliul Judetean Ialomiţa, prin promovarea acestui  project de hotcirdre, dore,sle să  
sprijine actul educational din uniteitile de invdteimeint preuniversitar de stat ialomitene, acordand 
stimulente financiare elevilor ş i profesorilor din uniteitile de invcircimant preuniversitar de stat cu 
personalitate juridicci din judettil Ialomita (ş coli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de 
invettetmeint (teoretic, vocational sail tehnologic), care an obtinut premiul I la olirnpiadele judetene 
sou 	faza regionald a olimpiadelor la disciplinele muzicci yi religie si la faza judeteanci 
olimpiada corald. 

Acordarea acestor stirnulente constituie un simbol al recunoasterii muncii elevilor ş i 
cadre/or didactice ş i o motivare a acestora, stimuleind competitia intre elevi in scopul cresterii 
performantei ş colare la nivelul judetului. 

Potrivit art. 7 din anexa la Hoteireirea Guvernului nr. 53672016 privind stirnularea 
performantei ş colare Make din invdtdmeintul preuniversitar "Cuanturnurile stimulentelor 
financiare aeon/ate elevilor care an obtinut distinctii la etapele Judeţ ean'a ş i 
interjudeteand/regionald ale competitiile scolare stint stabilite de ccitre autoriteitile administratiei 
publice locale si finanţ ate din bugetele acestora." 

Aveind in vedere prevederile legale .51 bugetare, in Regularnentul anexei 	proiectul de 
hotdrdre este prevazut cuantumul stimulentelor pentru fiecare categoric. Ca o reguld genercild 
performanta individuald este recornpensatd en 500 lei pen tru elevii care an obtintit Jo en! Emedalia 
de aur ş i aceeasi sume pentru cadrul didactic indrumeitor, iar in cazul echipajelor, fieceirui elev i se 
acordd suma de 100 lei si cadrului didactic indrutmitor al echipei 500 lei, iar in cazul echipajelor 

ConsW JucteteOn lalomita 

11111111 1$1111111111 
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coo rdonate de cloud sau mai multe cadre didactice stimulentele se acordii conform pro cedurii 
detcdiate in regz,dament. 

Avand in vedere cadrul legislativ invoccit, constatand c ă  stint intrunite conditide de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean Icdomiţ a adoptarea hotardrii in forma .0 
continutul prezentate în pro iect. 

PRE,SEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redacted 
adorache Emilia 
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Directia Coordonare Organizare 	 Nr. 20 22,9-  din 24,  0? 2021 
Directia Buget Finante 	 2D2/, 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Ia proiectul de hotiirlire privind acordarea stimulentelor financiare ekvilor i cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in cadrul program ului 
"Pretnii de excelentii pentru olimpicii ialomiteni din invcittindintul preuniversitar de stat, pentru anul 

scolar 2020-2021" 

Conform prevederilor art. 111 alin. (5) „si (5^1) din Legea educatiei naţ ionale nr. 1/2011, cu 
modificdrile ş i completdrile ulterioare, consiliul judetean asigurd fonduri pen tru organizarea ş i 
desfeisurarea olimpiadelor si a concursurilor scolare judetene, precum ş i pentru acordarea stimulentelor 
financictre elevilor care au obtinut distinc,tii, medalii ş i premii spec/ale ş i cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregeitirea etcestora. Cuantumul stimulentelor financiare se acordei în baza unui regularnent 
aprobat prin hoteirdre a consiliului judetean. 

Hoteirdrea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performantei scolare inalte din 
inveiţeimantul preuniversitctr prevede la art. 7 posibilita tea autoritd tilor pub/ice locale de a stabili 
cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care an obţ inut distinc,tii la etapele judeţ eand 
interjudeteand/regionalci ale competitiile scolare finan,tarea din bugetele acestora. 

Proiectul de hotiirdre prezentat stabileste posibilitatea de a cicordcz stimulente financiare pentru 
pro bele individuale sau pen tru echipaje formate din 2 pdnei la 15 elevi care an obţ inut locul kmedalia de 
aur la faza judeteanei a concursurilor/olimpiadelor judetene seat in faza regionald a olimpiadelor 
disciplinele muzicd ş i religie si la faza zonalei olimpietela coralei. 

Legea nr. 211 din 8 noiernbrie 2017 pentru modificarect 	completarea art. 111 din Legea 
educaţ iei nationale nr. 1/2011 a corectat lipsa de reglementare în domeniul asigurdrii fondurilor 
financiare petztru organizarea olimpiadelor concursurilor scolare p,tdelene, mai ales in domeniul 
recompenseirii prin acordarea stimulentelor financiare elevilor care an obţ inut distinctii, medalii ş i 

.premii speciale ş i cadre/or didactice care s-au ocupat de pregeitirea acestom. 
Prin aprobarea acestui project de hoteirdre se doreste sprijinirea stimularea actului educational 

in toate uniteitile de inviikimeint preuniversitar de stat ialornitene, stimuldnd competi ţ ia scolarei, motivdnd 
elevii ş i cadrele didctctice prin acordctrea acestor stimulente financiare, in scopul cresterii performantei 
sea/are la nivelul judeţ ului. 

Avand in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, scopul obiectivele cc se doresc a fi atinse 
prin acordetrea acestor stimulente financiare, Consiliul Judetean Ialomiţa îş i educe aportul la sustinerea 
performantei inveiţ cimcintal ialornitean. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ionica BĂ ICOIANU 	 Mihaela MOROIANU 
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DIRECTOR EXECUTIV, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

