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PROIECT DE 110714RARE NR: 	 
privind acordarea stitnulentelor financiare elevilor  i  cadre/or didactice cu rezultate 

deosebite in domeniul performantelor ş colare in cadrul programului 
"Premii de excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni din inveildintintul preuniversitar de stat, 

pentru anul ş colar 2021-2022" 

Consiliul Judeţ ean 
Avand in vedere: 
- Referatul de ciprobare nr. 43.e00 Zee4din  79 4)5-2022 al Preş edintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a; 
Examindnd: 
- Raportul COMUll nr. 32111 ,gn  (6 ale,-  2o22 al Directiei Coordonare Organizare 

ş i Direcţ iei Buget Finanţ e; 
- Avizul nr.    2022 al Comisiei economico-financiare 

ş i agriculturd; 
- Avizul nr.  	2022 al Comisiei pentru inveiţă mant, culturd, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civild relatii externe; 
In confbrmitate cu: 
- prevederile art. 173 cc/in. (I) lit. f) Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5712019 

privind Codul administrativ, cu modificdrile completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 111 calm (5) si (5A1) din Legea educa ţ iei nationale nr. 1/2011, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Anexa la Hotă rarea de Guvern nr. 536/2016 privind 

stimularea performantei ş colare inalte unită ti din'invdţ eimantul preuniversitar; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile ş i 

completdrile ulterioare; 
- prevederile Hotdrarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16/10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judeţ ului Ialomita pe anul 2022, cu modificdrile 
completeirile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(I) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare 

110T4RA4TE: 

Art.1 Se aprobd acordarea stimulentelor financiare elevilor ş i cadre/or didactice cu 
rezultate deosehite in domeniul performantelor scolare in cadrul pro gramului "Premii de 
excelentd pentru olimpicii ialomi ţeni din invdtdmeintul preuniversitar de stat, pentru anul 
ş colar 2021-2022". 
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Art.2 Stimulentele financiare  în cadrul pro gramului previlzut la art. 1 se acorda 
conform Metodologiei prevetzutet in anexa care face parte integrante.t din prezenta hotjrcire, 

Art.3 Acordarea stimulentelor financiare se face in cadrul unei ceremonii organizate 
de Consiliul Judeţean lalomiţ a in colaborare cu Inspectoratul Scolar Jude ţean Ialomiţ a ş i 
unit4tile scolare. 

Art.4 Cuantumul stimulentelor este preveizut in bugetul general al judetului lalomiţa 
pe anul 2022, 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului 	prezenta hotetrdre se va 
comunica spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finanţ e 	spre ş tiinţă , Inspectoratului 
Scolar Judetean Ialomiţ a, urmand set fie publicatei pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a 
Sectiunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PREYEDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Conall ul Jucleteart aim ite 
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Anex ă  
La Hot ă ră rea ConsiliuIui Judetean Ialomita 

Nr. 	din . .2022 

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

domeniul performan ţelor ş 'colare in cadrul programului "Premii de excelenţ ii pentru 
olimpkii ialomileni din invaltimdntul preuniversitar de stat, pentru anul ycolar 2021-2022" 

Consiliul Judetean Ialomita are intre obiectivele strategice prioritare ş i exercitarea atributiilor 
stabilite de lege pentru sus ţ inerea edueaţ iei, prin promovarea inv ă tămă ntului de inalt ă  ealitate ş i 
valoare, creativ ş i competitiv, inteles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actual ă  
viito are. 

Pentru Consiliul Jude ţ ean lalomita, sprijinirea actului educational (de formare ş i dezvoltare at ă t 
intelectual ă , cat i fizic ă ) din unit ă tile de inv ă tă mă nt preuniversitar de pe teritoriul judetului Ialomita 
reprezint ă  ş i va reprezenta intotdeauna o prioritate. 

In vederea ere ă rii unui eadru adecvat atingerii pe termen lung a acestui obiectiv, Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a îi propune stabilirea unor criterii de aeordare a unor stimulente financiare elevilor si 
cadrelor didactice din unit ă tile de inv ă tămă nt preuniversitar de stat din jude ţ ul Ialomita. 

Stimulentele financiare se acord ă  elevilor ş i profesorilor din unit ă tile de invă tă rnă nt 
preuniversitar de stat cu personalitate juridic ă  din judetul Ialomita (coh gimnaziale sau licee), 
indiferent de tipul de inv ă tămă nt (teoretic, vocational sau tehnologie), care an ob ţ inut premiul I la 
olimpiadele judetene sau in faza regional ă  a olimpiadelor la disciplinele muzic ă  ş i religie ş i la faza 
zonal ă  la olimpiada coral ă . 

Stimulentele financiare se acord ă  din bugetul Consiiiului Judetean Ialomi ţa conform 
prevederilor art. 111 alin.(5) ş i (5'1) din Legea nr. 1/2011 a edueatiei 'Rationale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare ş i a prevederilor art. 7 din anexa la Hot ă ră rea Guvernului nr. 536/2016 privind 
stimularea performantei ş colare inalte din inv ă tă mă ntul preuniversitar. 

Objective ce se doresc atinse prin acordarea acestor stfunulente: 

identificarea nivelului performantelor elevilor ş i cadrelor didactiee din ciclul 
preuniversitar in domeniile: activitatea didactic ă , activitatea cu elevii (relatiile 
educationale), cercetarea tiin ţ ifică , cunoaş terea i stimularea potentialului 
educational al eadrelor didaetice ş i elevilor in vederea dezvolt ă rii ş i adapt ă rii 
politicilor strategice educationale in nivel jude ţ ean, 
constituirea unei baze de date care s ă  fundamenteze deciziile strategice in dorneniul 
educational, 
optimizarea continua a activit ă tii personalului didactic ş i a elevilor in vederea 
stimul ă rii ob ţ inerii p erforman ţ el or educationale, 
identificarea directiilor de evolutie (dezvoltare) profesional ă  i orientarea dezvolt ă rii 
profesionale a personalului didactic, ca baz ă  pentru elaborarea politieilor de 
dezvoltare institutional ă  ş i de personal ale unit ă tilor de inv ăţă mă nt preuniversitar, 
erearea unui mediu educational atractiv pentru resursa uman ă  in domeniul educational 
judetean ialomitean. 

Tipuri de stimulente: 

A. Pentru recompensarea performanţelor individuale ale elevilor din inveiţ eimemtul 
preuniversitar de stat ialomiţ ean. 

Acest tip de stimulent se acord ă  elevi1or care an obtinut rezultate deosebite in olimpiadele ce se 
afl ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Judetean Ialomita (anexa 1). 



Se acord ă  suma de 500 lei pentru elevii care au ob ţ inut locul Pmedalia de aur la probele 
individuale la olimpiadele jude ţ ene, pentru nivelul de inv ăţ imă nt la care este prev ă zută  i faza 
na ţ ional ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

B. Pentru recompensarea performantelor individuale ale  cadre/or didactice din inviitiimtintul 
preuniversitar de stat ialomitean. 

Acest tip de stimulent se acord ă  cadrelor didactice ai c ă tor elevi au ob ţ inut rezultate deosebite la 
olimpiadele  cc se did pe lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 500 lei pentru cadrele didactice indrum ă toare ale elevilor care au ob ţ inut 
locul Umedalia de aur la probele individuale la olimpiadele jude ţ ene, pentru nivelul de 
invăţă mă nt la care este prev ă zută  ş i faza na ţ ională  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 
1. 

C. Pentru recompensarea performantelor obtinute de echipaje ale elevilor din inveitilmiintul 
preuniversitar de stat ialomitean. 

Stimulentul se acord ă  echipajelor formate integral din 2 p ă nă  la 15 elevi inclusiv inmatricula ţ i in 
unit ăţ ile de invăţă mânt din jude ţ ul Ialomiţ a care au oblinut rezultate deosebite la olimpiadele  cc se afl ă  
pe lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (anexa 1). 

Sc acord ă  suma de 100 lei pentru fiecare elev care compune echipajul ş i a ob ţ inut locul 
Pmedalia de aur cu echipajul la olimpiadele jude ţ ene, pentru nivelul de inv ăţă mă nt la care este 
prevă zută  ş i faza na ţ ională  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

D. Pentru recompensarea performantelor oblinute de cadrele didactiee indrumă toare ale 
echipajelor formate din elevi ai inviiteimantul preuniversitar de stat ialotnitean. 

Stimulentul se acord ă  cadrelor didactice indrum ă toare ale echipajelor formate integral din 2 p ă nd la 
15 elevi inmatricula ţ i in unităţ ile de invăţă rnă nt din judeţ ul Ialomi ţ a care au ob ţ inut rezultate deosebite 
la olimpiadele  cc se află  pe lista aprobat ă  de Consiliul Tudeţ ean Ialomi ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  sum de 500 lei pentru cadrul didactic indrum ă tor ale echipajului format integral 
din elevi ininatricula ţ i in unit ăţ ile de inv ăţ imă nt din jtide ţ ul IaIomia care an ob ţ inut locul 
Pmedalia de aur cu echipajul la olimpiadele jude ţ ene, pentru nivelul de inv ăţă mânt la care este 
prev ă zută  ş i faza na ţ ional ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa L in cazul in care 
echipajele premiate sunt coordonate de dou ă  sau mai multe cadre didactice se va acorda 
jumă tate din suma total ă  primit ă  de echipaj, sumă  care se va imp ă r ţ i in mod egal intre cadrele 
didactiee indrum ă toare. 

E. Pentru recompensarea perfortnantelor oblinute de coruri ale elevilor din invei ţ iimiintul 
preuniversitar de stat ialomiţean la Olimpiada Coral& 

Acest tip de stimulent se acord ă  echipajelor formate integral din maxim 45 elevi inclusiv 
inmatriculaţ i in unit ăţ ile de invăţă mă nt din judeţ ul lalomi ţ a care au ob ţ inut rezultate deosebite la 
Olimpiada Coral ă  ce se afl ă  pe lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 50 lei pentru fiecare elev care compune corul ş i a ob ţ inut locul I/medalia 
de aur la Olimpiada Coral ă  etapa jude ţ ean ă , pentru fiecare sec ţ iune in parte la care este 
prevă zută  ş i faza national ă  a acestei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. 

F. Pentru recompensarea performantelor obtinute de cadrele didactice indrumă toare ale 
corurilor elevilor din inviigimântul preuniversitar de stat ialomitean la Olimpiada Gorda, 

Acest tip de stimulent se acord ă  cadrelor didactice indrum ă toare ale corurilor formate integral din 
maxim 45 elevi inclusiv, inmatriculaţ i in unit ăţ ile de inv ăţă mă nt din judeţ ul Ialomiţ a care au ob ţ inut 
rezultate deosebite la Olimpiada Coral ă  etapa jude ţ eană  pentru fiecare sec ţ iune in parte cc se află  pe 
lista aprobat ă  de Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a (Anexa 1). 

Se acord ă  suma de 500 lei pentru cadrul didactic indrum ă tor al corului format integral din 
elevi inmatricula ţ i în unit ăţ ile de invăţă mă nt din jude ţ til Ialomi ţ a care au ob ţ inut locul I/medalia 



de aur Cu  echipajuil la Olimpiada Corala — etapa jude ţ ean ă , pentru fiecare sectiune in parte la 
care este prev ă zută  ş i faza na ţ ional ă  a acelei olimpiade ş colare reg ă sită  in Anexa 1. in cazul  îu 
care echipajele premiate sunt coordonate de dou ă  sau mai  mute 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. 

Not ă : 
1. Pentru olimpiadele judetene Cu  partieipare individual ă  sau pentru echipajele cu un singur 

indrum ă tor, in situatia in care in 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 judefene cu participare individual ă , in situatia in care la rezultatele 
unui elev la o disciplină  i-au adus aportul dou ă  sau mai multe cadre didactice, suma 
prev ă zut ă  pentru cadrele didactice indrum ă toare se imparte in mod egal fiec ă rui cadru 
didactic indrumă tor. 

3. in situatia in care un cadru didactic se regă se ş te in mai mute  echipe de coordonare poate 
prim!! fracţ iile de premiu  cc  i se cuvin chiar dac ă  rezultatele sunt obtinute la aceea ş i 
disciplină , dar pentru nu mai mult de 3 echipe de coordonare inclusiv al c ă ror membru este 
Cu  condiţ ia s ă  nu fie singurul indrumă tor al unui/unor elevi pentru care prime ş te un 
premiu intreg la aceea ş i disciplină . 

4. Pentru olimpiada de muzică  ş i cea de religie, in situatia in care nu se organizeaz ă  etapa 
judetean ă  se vor premia elevii care au obtinut local Umedalia de aur precum ş i cadrele 
didactice indrumă toare ale acestora la etapa regional ă  a acestor olimpiade. 

5. Pentru olimpiada coral ă  sunt premiate numai rezultatele obtinute  hi  etapa judetean ă , 
pentru fiecare sectiune  în  parte. 

Etapele evalu ă rii 

1. Pentru anul ş colar 2021 — 2022  fiecare cadru didactic va completa o cerere tip pentru acordarea 
stimulentului 	vederea recompens ă rii performan ţ elor individuale ob ţ inute la olimpiadele 
judeţ ene, cererea tirm ă nd s ă  fie depus ă  i inregistrat ă  la Inspectoratul Ş colar Judetean Ialomita. 
Modelul cererii este prev ă zut in Anexa nr. 2 la prezentul regulament, 

2. Cererea va fi inso ţ ită  de portofoliul personal al solicitantului, acesta constând in copii xerox ale 
diplomei din care rezult ă  că  elevii indrumati de acesta/ace ş tia la olimpiadele judetene 
prev ă zute la Anexa 1  an obtinut locul I. Copiile vor fi autentificate Cu men ţ iunea "conform 
cu originalul" de e ă tre directorul unit ă tii de inv ă tă mânt. 

3. Consiliul de administraţ ie al unită tii de invăţă mant aprob ă  tabelul centralizator cu elevii care au 
obtinut locul I la olimpiadele judetene ş i cadrele didactice care i-au preg ă tit prev ă zut la Anexa 
3 din regulament ş i îl predă  spre avizare Inspectoratului Ş colar Judetean Ia1omita. 

4. Unită tile de invă tă mAnt vor preda toate cererile eadrelor didactice, insotite de tabelul 
centralizator al elevilor care au ob ţ inut locul I la olimpiadele judetene (Anexa 3) in format 
letric ş i electronic, Care Directia Coordonare Organizare a Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 
Odată  cu depunerea documentelor unit ăţ ii de inv ă tămant pe care o reprezint ă  se completeaz ă  
solicitarea unit ă tii de inv ă tă mant (Anexa 4) prin care se solicit ă  participarea la prograrnul 
"Prenaii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomiteni din inv ă tă mintul preuniversitar de stat, 
pentru anul ş colar 2021-2022". 

5. Termenul final de predare a cererilor i tabelelor centralizatoare c ă tre Directia Coordonare 
Organizare pentru documentatiile specificate anterior este  17 octombrie 2022.  

6. Se constituie Comisia Judetean ă  de Coordonare i Implementare a programului "Premii de 
excelen ţă  pentru olimpicii ialomiteni din inv ăţă mântul preuniversitar de stat, pentru anal 
ş colar 2021-2022" formată  din 5 persoane, dup ă  cum uitneaz ă : 

preş edintele comisiei — un vicepreş edinte al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, desemnat 
prin dispozitie a pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita, 
vicepre ş edinte al eomisiei 	inspectorul ş colar general al Inspectoratului Ş eolar 
Judetean Ialomita 
secretar — inspectorul ş colar responsabil cu activit ă tile extra ş eolare ş i 
extracurriculare al Inspectoratului Ş colar hadeţ ean Ialomita 
membru — directorul executiv adjunct al Directiei Buget Finan ţ e din cadrul 
Consiliului Judetean Ialomita 



membru — directorul exeeutiv adjunct al Directiei Coordonare Organizare din cadrul 
Consiliului Judetean Ialomita. 

Seeretariatul telinic este format dintr-un functionar public de executie din cadrul Direetiei 
Buget Finante ş i unul de la Directia Coordonare Organizare, desemnati prin dispozitia 
pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. 

7. Membrii Comisiei Judetene de Coordonare ş i Implementare a programului ş i secretariatul 
telmic vor completa pan ă , la data de 21 oetombrie 2022  lista unit ă tilor de inv ă tă mă nt care au 
depus solicită ri de includere in programul "Premii de excelent ă  pentru olimpieii ialomiteni 
din invă tă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş eolar 2021-2022", conform 
modelului prev ă zut in Anexa nr. 5 la prezenta metodologie. 

8. P ă nă  la data de 14 noiembrie 2022  Comisia va analiza i evalua cererile depuse de ş coli 
licee ş i va completa in urma evalu ă rii aplicaţ iilor lista elevilot si cadrelor didaetice beneficiare, 
potrivit modelului prev ă zut in Anexa nr. 6 la prezenta metodologie. 

9. Comisia poate solicita aplicantilor sau Inspectoratului ,5colar Judetean Ialomita documente 
suplimentare care pot veni in sprijinul evalu ă rii doeumentatiei depuse in cadrul acestui 
program. 

10. Tabelul eentralizator cu elevii si cadrele didactice beneficiare va fi inaintat pentni aprobare 
Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. 

Obs.: 
in cazul in care pe diplomă  nu este men ţ ionat numele profesorului/profesorilor 
indrum ă tor/i, unitatea de invăgniă nt va atesta acest lucru printr-o adeverint ă .  
in cazul in care pe diploma obtinută  de un echipaj nu este mentionat numele 
membrilor echipajului, unitatea de invă tămant va elibera o adeverint ă  prin care arat ă  
componenta nominal ă  a echipajului ş i indrumă torullindrumă torii acestuia.  

Acordarea stimulentelor 

Aeordare a stimulentelor financiare va avea loc in luna decembrie 2022. 
Cheltuielile privind organizarea  i desfăş urarea actiunii "Premii de excelent ă  pentru olimpieli 

ialomiteni din invă tă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş eolar 2021 -2022" stint suportate 
din surse bugetare proprii, precum ş i din alte surse atrase, de la persoane juridice (societ ă ti comerciale, 
societ ă ti financiar-bancare, etc.), in condi ţ iile legii. 

Valorificarea rezultatelor evalu ă ril 
Din punet de vedere institutional, rezultatele implement ă rii prezentului regulament vor servi la: 

informarea conducerii unit ă tilor de inv ă tă mă nt preuniversitar, a inspectoratului ş colar 
judeţ ean ş i a eomunit ă tii interesate despre potentialul didactic, ş tiintifie, profesional ş i 
managerial al corpului didactic ş i performantele ş colare ale elevilor din judetul 
Ialomita, 
fundamentarea deeiziilor privind dezvoltarea planului operational ş i strategic al 
institutiilor de inv ărămă nt preuniversitar, 
acordarea de recompense elevilor ş i cadrelor didactice care aduc contributii notabile 
la dezvoltarea eunoa ş terii ş tiinţ ifice de profil ş i dezvoltarea eapacit ă tii institutionale, 
dezvoltarea de baze de date utile politieilor de personal, mentinerii, selectiei 
promovă rii personalului didactic, 
atragerea de noi resurse umane de ealitate in sistemul educational preuniversitar 

ere ş terea prestigiului unit ă tilor de invă tă mă nt unde se obtin perfonnante educationale 
ş i a sistemului educational ialomitean in general. 

Din pullet de vedere individual rezultatele evaluative obtinute pot servi la: 
recunoa ş terea  i aprecierea institutional ă  a eforturilor ş i performantelor ş colare 
realizate de fiecare cadru didactic ş i elev, 
elaborarea propriilor proieete de dezvoltare i perfeetionare profesional ă , 
creş terea gradului de responsabilizare fa ţă  de propriile performante ş colare. 



Conform art. 111, alin. (5) ş i (5'1) din Legea 1/2011 a educa ţ iei na ţ ionale, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare: " (5) Consiliul judeţ ean asigură  fonduri pentru organizarea i desfă surarea 
olimpiadelor si a concursurilor scolare judeţ ene, precum ş i pentru acordarea stimulentelor financiare 
elevilor care an obţ inut distincţ ii, meda lii ş i premii speciale ş i cadrelor didactice care s-au ocupat de 
pregă tirea acestora. 

(5^.1) Cuantumul stimulentelor financiare prev ă zute  la alin. (5) se acordă  în baza unui regulament 
aprobat prin hotă riire a consiliului judeţ ean." 

Potrivit art. 7 din anexa la Hot ă ră rea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performantei 
ş colare inalte din inv ă tă mă ntul preuniversitar "Cuantumurile stimulentelor financiare acordate 
elevilor care an obţ inut distincţ ii la etapele judeţ ectnei ş i interjudeţeand/regională  ale competiţ iile 
scolare sum' stabilite de că tre autorităţ ile administraţ iei publice locale si finatitate din bugetele 
acestora." 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a îi rezerv ă  dreptul de a ad-u.ce modific ă ri ş i/sau complet ă ri 
prezentului regulament, prin hot ă ră re de consiliu judetean. 

Observaţ ii: 
Anexa 1 — lista olimpiadelor ş colare care stint premiate 
Anexa 2 — cerere tip a cadrului didactic 
Anexa 3 — model al tabelului centralizator depus de unit ăţ ile de inv ă t ă mă nt 
Anexa 4 — solicitare unitatea de inv ăţă mă nt pentru includerea in progxamul "Premii de excelen ţă  
pentru olimpicii ialomi ţ eni din invăţă mântul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2021-2022" 
Anexa 5 — lista unit ăţ ilor de inv ăţă mă nt care au depus solicit ă ri de includere in programul "Premii de 
excelenţă  pentru olimpicii ialomiteni din inv ăţă mantul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2021- 
2022" 
Anexa 6 — lista elevilor si a eadrelor didactice care beneficiaz ă  de programul "Premii de excelen ţă  
pentru olimpicii ialomiteni din inv ăţă mantul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2021-2022" in 
urma evaluă rii aplicaţ iilor 



Anexa I 

I. LIMBĂ  SI COMUNICARE: 
1, OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMAN 'A (cis. V-VIII) 

2, OLIMPIADA DE LIMBA Ş I L1TERATLTRA ROMANĂ  (c1s. IX- XII) 

3. OLIMPIADA "LECTURA CA ABILITATE DE VIATĂ " (cls. V — XII) 

4. OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ  

5. OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ , ITALIANĂ , PORTUGHEZĂ  

6. OLIMPIADA DE LIMBA GERMAN 'A MODERN Ă  

7. OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  

8, OL1MPIADA DE LIMBA RUS Ă  MODERNĂ  

9. OLIMPIADA DE LIMBA RROMANI 

10. OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINA 

11. OLIMPIADA NATIONALĂ  DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ST GANDIRE CRITICĂ  

"T1NERII DEZBAT" 

12. PUBLIC SPEAKING 

IL MATE1VIATICĂ  I Ş TIINŢ E: 

13. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ  

14. OLIMPIADA DE FIZICĂ  

15. OLIMPIADA DE CHIMIE 

16. OLIMPIADA DE BIOLOGIE (clasele IX-XII) 

17. OLIMPIADA DE ASTRONOMIE Ş I ASTROFIZICĂ  

III. OM  SI SOCIETATE 

18. OLIMPIADA DE STIINTE SOCIO UMANE — FILOZOFIE 

19. OLIMPIADA DE ISTORIE 

20. OLIMPIADA DE GEOGRAPIE (CLASELE VIII-XII) 

21. MICA OLIMPIADĂ  DE GEOGRAFIE „TERRA" (ciascle V-VII) 

22. OLIMPIADA DE PEDAGOGIE — PSIHOLOGIE (1icee pedagogice) 

23. OLIMPIADA DE RELIGIE — CULTUL ORTODOX SECTIUNEA GIMNAZIU (clasele V-VIII); 

SECTIUNEA LICEU (ciasele 

24. OLIMPIADA DE RELIGIE — SEMINARII $1 LICEE TEOLOGICE ORTODOXE (clasele IX-XII) 



IV. ARTE 

25. OL1MPIADA DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ  SI ISTORIA ARTELOR (cis, XI— XII) 

26. OLIMPIADA DE MUZICĂ  INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ , VOCALĂ  SI STUDII 

TEORETICE (elasele IX-XII) 

27. OLIMPIADA DE MUZICĂ  — INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ  (clasele III-VIII) 

28. OLIMPIADA CORALĂ  

29. OLIMPIADA "ME Ş TEŞ UGURI ARTISTICE TRADMONALE" 

V. SPORT 

30, OLIMPIADA NAŢ IONALĂ  A SPORTULUI SCOLAR (competitiile sportive organizate in cadrul 

Olimpiadei Nationale a Sportului Ş colar cuprinse in Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei nr. 

3158/17.02.2022) 

VI. TEHNOLOGH 

31. OLIMPIADA DE 1NEORMATICĂ  

32, OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢ IEI 

33. OLIMPIADA DE INOVARE $1 CREAŢ IE DIGIGITALĂ  INFOEDUCAŢ IE 

34. OLIMPIADA DE EDUCAŢ IE TEHNOLOGICĂ  Ş I APLICAŢ 1I PRACTICE 

35. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII DOMENIUL MECANIC Ă . 

36. OLIMPIADA — ARIA CUR1CULARĂ  TEHNOLOGII DOMENIUL CONSTRUCTII, 

INSTALAŢ H $1 LUCRĂ RI PUBLICE 

37. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL ELECTRIC, 

ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC 

38, OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL ELECTRONIC Ă , 

AUTOMATIZĂ RI, TELECOMUNICAŢ II 

39. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ  $1 

PIELĂ RIE 

40. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN 

41. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, COMERŢ  

42. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII DOMENIUL TURISM St 

ALIMENTAŢ IE 



43. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL AGRICULTURĂ  — 

CRE Ş TEREA ANIMALELOR 

44. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII — DOMENIUL AGRICULTURĂ  — 

CULTURA PLANTELOR 

45. OLIMPIADA — ARIA CURICULARĂ  TEHNOLOGII DOMENIUL PROTECŢ IA MEDIULUI 

46. OLIMPIADA — ARIA CURICULARA TEHNOLOGII — DOMENIUL INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ  — INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

47. OLIMPIADA — ARIA CURICULARA TEHNOLOGII — DOMENIUL INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ  — ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 

VII. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE 

48. OLIMPIADA ANIMATORILOR (licee pedagogice) 

49. OLIMPIADA NAŢ IONALA DE LINGVISTICĂ . "SOLOMON MARCUS" (ciasele IX-XII) 

50. OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA "CULTURA $1 SPIRITUALITATE ROMANEASCA" — 

LIMBA SI LITERATURA ROMANĂ  SI RELIGIE — SECŢ IUNEA GIMNAZIU (clasele V-VIII); 

SECTIUNEA LICEU (clasele TX -XII) 

51. OLIMPIADA PENTRU  ELF VII DIN MEDIUL RURAL "UNIVERSUL CUNOA Ş TERII PRIN 

LECTURA" (clasele V-VIII) 

52. OLIMPIADA DE Ş TIINTE PENTRU JUNIORI 

53. OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA " Ş TIINŢ ELE PĂ MĂ NTULUI" 

54. OLIMPIADA DE CREATIVITATE Ş TIINŢ IF1CĂ  

55. SANITARII PRICEPUTI 



Anexa 2 — cerere tip a cadrului didactic 

Antetul unită tii de inv ă tă mă nt 

Domnule director, 

Sub semnatul/a 	 , cadru didactic al 	  
pe catedra/postul de  , vă  rog s ă  imi aprobali cererea de includere pe lista 
cadrelor didactice ce beneficiaz ă  de prevederile regulamentului privind acordarea de premii 
de excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni din inv ă tă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul 
scalar 2021-2022 al Consiliului Judetean Ialomita. 

Mentionez c ă  in anul scolar 2021-2022 am avut urm ă toarele rezultate ca indrurn ă tor 
al elevilor care au ocupat locul I/medalia de aur la olimpiadele scolare - fazele judetene si 
pentru care sunt prev ă zute si faza national ă  la nivelul de inv ă t ă mă nt mentionat in tabel si 
reg ă site in Anexa 1 a metodologiei mai sus amintite: 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele 
elevului 

DENUMIREA 
OLIMPIADEI CLASA 

Numele ş i prenumele 
cadrului/cadrelor didactice 

indlumă toare 
1. 
... 

... 

... 

... 

Atasez  in copie certificat ă  "conform cu originalul" diploma/diplomele/ adeverintele 
obtinute de c ă tre elevii pe care i-am indiumat. 

Data, 	 Semnă tura, 



Anexa 3 — model tabel centralizator la nivelul unită tii de Invă tă m ă nt 

Antetul unit ăţ ii de inv ăţă mant 
Avizat I Ş J Ialomi ţ a 

Tabel centralizator 

al rezultatelor elevilor cadrelor didactice care au ob ţ inut locul limedalia de aur la faza jude ţ eană  a 
olimpiadelor din Anexa 1 pentru care este prev ă zut ă  ş i faza na ţ ional ă  la nivelul de inv ăţă mă nt 
menţ ionat in tabelul de mai jos, din unitatea de inv ăţă mă nt   
în  vederea particip ă rii la programul „Premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din 
invăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentnt anul ş colar 2021 — 2022, al Consiliului Jucle ţ ean lalomi ţ a 

Nr. 
Crt. 

Numele ş i prenumele 
elevului 

DENUMIREA 
OLIMPIADET 

CLASA 
Numele i prenumele 

cadrului/cadrelor didactice 
indrum ă toare 

1. 

... 

... 

" • 

Aprobat in ş edin ţ a eonsiliului de administra ţ ie al unit ăţ ii din data de 	 

Director, 	 Secretar, 



Anexa 4 — solicitare unitatea de invită mânt 

Antetul unit ăţ ii de inv ă tă mă nt 

Domnule Pre ş edinte, 

Sub semnatul/a 	 , director al 	  
vă 	rog 	s ă 	aprobati 	solicitarea 	de 	includere 	a 	unit ăţ ii 	de 	invă tă mă nt 
  pe lista unit ă tilor de invă tă mă nt preuniversitar de 
stat din jude ţ ul Talomita ce beneficiaz ă  de prevederile regularnentului privind acordarea de 
premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru 
anul scolar 2021-2022 al Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Accast ă  solicitare este depus ă  ea urrnare a aprob ă rii Consiliului de Administratie al 
  de a fi inclus in 
programul „Premii de excelentă  pentru olimpicii ialorniteni din inv ă tă mă ntul preuniversitar de 
stat, pentru anul ş colar 2021-2022" al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a. 

Data, 	 Semnă tura, 



Anexa 5 

Lista unit ăţ ilor de invă tă mă nt preuniversitar de stat care au depus solicit ă ri de 
includere in programul „Premii de excelent ă  pentru olimpicii ialomiteni din 

invă tă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul ş colar 2021-2022" al Consiliului 
Judetean Talomita 

Nr. 	 Unitatea de inv ă ldmânt preuniversitar de stat 
Crt. 

Preş edintele Comisiei Jud*ne, Vicepre ş edintele Comisiei Judetene, 

    

    

Secretar 	  

Membru 	  

Membru 	  

Secretariat tehnic. 	  



Anexa 6 

Lista elevilor si a cadrelor didactice care beneficiaz ă  de programul 
„Premii de excelen ţă  pentru olimpicii ialomi ţ eni din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat, pentru anul 

scolar 2021-2022" al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

APROBAT 

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 
MARIAN PAVEL 

Nr. 

Crt. 
Numele Si 

prenumele elevului 
DENU MIREA 
OLIMPIADEI Valoare premiu 

Numete ş i prenumele 
cadrului/cadre1or didactice 

indrumă toare 

Valoa •e 
premiu 

UNITATEA DE INVATAMANT: 	 
VALOARE TOTALA PREMIX ELEVI = 
NUMAR DE ELEVI BENEFICIARI – 
VALOARE TOTALA PREMIX CADRE DIDACTICE= 
NUIVIAR DE CADRE DIDACTICE BENEFICIARE = — 
1. 

... 
UNITATEA DE INVATAMANT: 	 
VALOARE TOTALA  PREMIX ELEVI – 
NUMAR DE ELEVI BENEFICIARI – 
VALOARE TOTALA PREMIX CADRE DIDACTICE= 
NUMAR DE CADRE DIDACTICE BENEFICIARE = 
1. 

• 	. 	• 
TOTAL GENERAL PREMII ELEVI = TOTAL GENERAL PREMII CADRE 

DIDACTICE = 
NUMAR TOTAL DE ELEVI PREMIATI = NUMAR 	TOTAL 	CADRE 

DIDACTICE PREMIATE = 

Pre ş edintele Comisiei Jude ţ ene, Vieepre ş edinţ ele Comisiei Judetene, 

     

S ecretar 	  

Membru 	  

Memb ru 	  

Secretariat tehnic: 	  



ITA 
tIN` CONS CLRTIFIER 111ANALI HUNT SYSTEM. 

ESC 9001 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia Nap Revotutiei Ní. I 

web: www.cicrietro 
cjigcicnetro 

Nr. /3a7A0,42 4din ť  &k5:  2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rdre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor i cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite în domeniul performan ţ elor scolare in cadrul programului "Premii de 
excelen ţei pentru olimpicii ialomiţ eni din invei ţ iimiintal preuniversitar de stat, 

pentru anal „scolar 2021-2022" 

Prin proiectul de hotdră re sup us dezbaterii propunem ctprobarea acorddrii stiniulentelor 
financiare elevilor ş i cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare 
in cadrul programului "Premii de excelenţei pentru olimpicii ialomiteni din invdteim ă ntul 
preuniversitar de stat, pentru anul scalar 2021-2022". 

.Propunerea este fundamentatei de prevederile art. 111 alin. (5) ş i (5^1) din Legea educatiei 
naţ ionale nr. 1/2011, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare, conform ceirora consiliul judelean 
asigurd fonduri pentru organizctrea ş i desfeiş urarea olimpiadelor ş i a concursurilor ş colare 
judetene, precum ş i pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţ inut 
medalii ş i premii speciale ş i cadre/or didactice care s-au ocupat de pregdtirect acestora. Cuantumul 
stimulentelor financiare se acordei in baza unui regulament aprobat prin hoteiră re a consiliului 
judetean. 

Consiliul Jucletean lalomita, prin  prom ovarea acestui project de hotă reire, doreş te să  
sprijine actul educational din uniteitile de invdteim ă nt preuniversitar de stat ialoinitene, acordă nd 
stimulente financiare elevilor ş i profesorilor din unită tile de inv ă reimeint preuniversitar de stat cu 
personalitate juridicd din judetul Ialomita (scoli gimnaziale sau licee), indiftrent de tipul de 
inveitdm ă nt (teoretic, vocational sau tehnologic), care au obtinut premiul I la olimpiadele jude ţene 
sau la faza regionalei a olimpiadelor disciplinele muzicd ş i religie ş i la faza judeteanei 
olimpiada corală . 

Acordarea acestor stimulente constituie un sitnbol al recunoaş terii muncii elevilor ş i 
cadre/or didactice si a motivare a acestora, stimulă nd competitia intre elevi in scopul cresterii 
peiformantel ş colare la nivelul jude ţ ului. 

Potrivit art. 7 din anexa 	Hoteireirea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea 
perlbrmantei scolare inalte din invdt ă m ă ntul preuniversitar "Cuantumurile stimulentelor 
financiare acordate elevilor care an obţ inut distinctil etapele judeteand ş i 
interjucleteand/regionalei ale competitiile ş colare sunt stabilite de că tre auto rităţ ił e administraţ iei 
pub/ice locale ş i finanţ ate din bugetele acestora. 

Av ă nd in vedere prevederile legale 	bugetare, în Regulamentul anexd la proiectul de 
hotă reire este prevdzut cuantumul stimulentelor pentru .fiecare categoric. Ca a reguld generald 
performanta individuald este recompensatd cu 500 lei pen tru elevii care au ob ţ inut locul Ftnedalia 
de aur aceeasi ş umei pentru cadrul didactic indrumdtor, iar in cazul echipajelor, fiecdrui elev se 
acordei suma de 100 lei si cadrului didactic indrumeitor al echipei 500 lei, iar in cazul echipajelor 



I 
Consiliul Judetoari alomita 

lo.01111, 

Redactat 
Tudorache Emilia 

coordonate  de clou'd scat mat multe cadre didactice stimulentele se acorcici conform procedurti 
detaliate in regulament. 

Aveind  în vedere cadrul legislativ invocat, constateind cei sunt intrunite condiţ iile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean Ialomiţa adoptarea hotdrarti in forma si 
conţ inutul prezentate în protect. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVE 
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Directia Buget Finante 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hoteirare privind acordarea stimukntelor financiare elevilor i cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite in domeniul performantelor ş colare în cadrul program ului 
"Premii de exceknte pentru olimpicfi ialomiteni din inveitiimantul preuniversitar de stat, pentru anti, 

ş colar 2021-2022" 

Conform prevederilor art. 111 alin. (5) si (5A1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificeirile ş i completeirile ulterioare, consiliul judetean asigurd fonduri pentru organ izarea ş i 
desfeisurarect olimpiadelor si a concursurilor scolare judetene, precum ş i pentru acordarea stimulentelor 
financiare elevilor care au obţ inut distincţ ii, medalii ş i premii speciale si cadre/or didactice care s-au 
ocupat de pregatirea acestora. Cuantumul stimulentelor financiare se acordd in baza Until regularnent 
aprobat prin hoteireire a consiliului judeţ ean. 

Hotarcirect Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţ ei scolare &take din 
invdteimeintul preuniversitar prevede la art. 7 posibilitatea autoriteiţ ilor pub/ice locale de a stab iii 
cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care an obţ inut distincţ ii etapele judeţ eana' ş i 
interjudeţ eand/regionalei ale competiţ iile scolare ş iJinanţ area din bugetele aces tora. 

Proiectul de hoteirtire prezentat stabileste posibilitatea de a acorda stimulente financiare pentru 
probele individuctle sau pentru echipaje formate din 2 pcinci la 15 elevi care au obţ inut locul I/medalia de 
aur faza judeteand a concursurilor/olimpiadelor judetene sau lct faza regionctlei a olimpiadelor la 
disciplinele muzicei ş i religie $i la faza zonalei la olimpiada corald. 

Legea nr. 211 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea ş i completarea art. 111 din Legea 
educaţ iei naţ ionale nr. 1/2011 a corectat lipsa de reglementare in domeniul asigurdrii fondurilor 
financiare pentru organizarea olimpiadelor ş i concursurilor scolare judeţ ene, mai ales in dome niul 
recompensdrii prin acordarea stimulentelor financictre elevilor care an obtinut distincţ ii, medalii ş i 
premii speciale ş i cadre/or didactice care s-au ocupat de pregettirea acestora. 

Prin aprobarea acestui project de hoteireire se doreste sprijinirea istimularea actului educational 
in toate uniteitile de invdteimant preuniversitar de stat iczlornitene stimulcind competifia scolarcl, motiveind 
elevii ş i cadrele didactice prin acordarea acestor stimulente financictre, scopul cresterii performantei 
scolare la nivelul judetului. 

Aveind  în vedere cadrul legislativ mai sus invocat, scopul ş i obiectivele cc se doresc a fi atinse 
prin acordarea acestor stimulente financiare, Consiliul Judelean aduce aportul sustinerea 
performantei in invaţ eimcintul ialomitean. 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Directia Coordonare Organizare 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihaela MOROIANU 

Consifful Judetelln laiomita 
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