
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA    Anexă nr.2 la Hotărârea nr._____/2022  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA 

REGULAMENT 
PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ELEVILOR/ECHIPELOR CARE AU 

OBȚINUT DISTINCȚII, MEDALII ȘI PREMII SPECIALE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE 
ȘCOLARE JUDEȚENE ȘI CADRELOR DIDACTICE CARE S-AU OCUPAT DE PREGĂTIREA 

ACESTORA 
 

I. Scop 

Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condițiilor de acordare a 
stimulentelor financiare de către consiliul județean cu scopul de a susține performanța 
educațională și de a promova valorile județului. Prin premierea elevilor/echipelor și 
cadrelor didactice se răsplătește efortul depus de aceștia în obținerea de rezultate 
excepționale obținute la etapa județeană a competițiilor școlare (olimpiade școlare și 
concursuri școlare). 

II. Cadrul legal 

Art. 2. Regulamentul a fost întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legale: 

a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) Hotărârea Guvernului nr. 536/27.07.2016 privind stimularea performanței 
școlare înalte din învățământul preuniversitar;  

c) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a 
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, 
cu modificările și completările ulterioare; 

d) Legea 273/2006 privind finanțele publice locale 

III. Cadrul general  

Art. 3. Sintagma "competiţii şcolare" include olimpiade şcolare şi concursuri şcolare, 
organizate pe discipline de învăţământ, interdisciplinare, multidisciplinare, 
transdisciplinare/calificări şi domenii de pregătire profesională, concursuri de creaţie, 
concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare 
pentru elevi. Acestea au caracter științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic și sportiv.  

Art. 4. Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe 
școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-
aplicativ, cultural-artistic, civic și în cel sportiv.  

Art. 5. Competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul 
de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.  

Art. 6. Olimpiadele școlare sunt considerate competiții școlare de excelență bazate pe 
studierea uneia sau a mai multor discipline predate în sistemul formal de învăţământ, 



adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii și al 
științelor, al limbii și literaturii române, al limbilor şi al literaturilor materne, și limbilor 
moderne, al disciplinelor din ariile curriculare om şi societate, arte, sport şi educaţie 
fizică, tehnologii, lingvistică, astronomie şi astrofizică şi la care pot participa elevi din 
toate judeţele ţării.. Excepţie fac olimpiadele din domeniile artelor, tehnologiilor, 
religiei, limbilor moderne şi a celor destinate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale 
din România, cazuri în care competiţia se consideră naţională dacă participă elevii din 
toate judeţele în care se asigură studiul/şcolarizarea pentru disciplinele/domeniile de 
studiu/pregătire profesională pentru care se organizează competiţia respectivă. 

Art. 7. Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor, respectând 
principiul egalităţii de şanse şi non discriminării, de la toate formele de învățământ din 
învățământul de stat, particular și confesional.  

Art. 8. (1) În funcția de tematica abordată, olimpiadele școlare pot fi:  

a) olimpiade pe discipline de învăţământ/module/calificări profesionale/domenii 
de pregătire profesională; 

b) olimpiade multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare. 

(2) În funcţia de tematica abordată, concursurile şcolare pot fi: 

a) concursuri pe discipline/meserii; 

b) concursuri multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare; 

c) concursuri de creativitate. 

Art. 9. (1) În funcţie de gradul de participare a elevilor şi de etapa cu care se finalizează 
competiţia, olimpiadele şcolare pot fi: 

    a) olimpiade regionale/interjudeţene la care participă elevi din unităţi de învăţământ 
din mai multe judeţe; 

    b) olimpiade naţionale, la care participă elevi din unităţile de învăţământ 
preuniversitar din toate judeţele ţării/sectoarele municipiului Bucureşti, cu excepţia 
olimpiadelor disciplinelor din domeniul artelor, tehnologiilor, limbilor moderne, religiei 
şi a celor destinate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, la care 
participă elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele/sectoarele 
municipiului Bucureşti în care se asigură studiul/şcolarizarea pentru 
disciplinele/domeniile de studiu/pregătire profesională pentru care se organizează 
olimpiada respectivă; 

    c) olimpiade internaţionale, la care participă elevi din mai multe ţări. 

(2) În funcţie de gradul de participare a elevilor, concursurile şcolare pot fi: 

    a) concursuri locale, la care participă elevi dintr-o unitate de învăţământ 
preuniversitar sau din mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, din aceeaşi 
localitate/sector; 

    b) concursuri judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la care participă elevi 
din unităţile de învăţământ preuniversitar din acelaşi judeţ/sector al municipiul 
Bucureşti; 



    c) concursuri regionale/interjudeţene, la care participă elevi din unităţile de 
învăţământ preuniversitar din două sau mai multe judeţe; 

    d) concursuri naţionale, la care participă elevi din unităţile de învăţământ 
preuniversitar din cel puţin 50% din toate judeţele ţării/sectoare ale municipiului 
Bucureşti. Excepţie fac concursurile şcolare din domeniile artelor, tehnologiilor, religiei, 
limbilor moderne şi celor destinate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, caz în care concursul se consideră naţional dacă participă elevi din minimum 
50% din judeţele şi sectoarele municipiului Bucureşti în care se asigură 
studiul/şcolarizarea pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care se organizează 
concursul respectiv; 

    e) concursuri internaţionale, la care participă elevi din mai multe ţări. 

Art. 10.(1) Etapele de desfăşurare a olimpiadelor regionale/interjudeţene/naţionale/ 
internaţionale sunt: 

    a) etapa pe şcoală; 

    b) etapa locală; 

    c) etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti; 

    d) etapa regională/zonală/interjudeţeană/etapa naţională; 

    e) etapa internaţională, după caz. 

(2) Etapele de desfăşurare a concursurilor interjudeţene/regionale sunt: 

    a) etapa pe şcoală; 

    b) etapa locală;  

    c) etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti; 

    d) etapa regională/interjudeţeană. 

(3) Etapele de desfăşurare a concursurilor naţionale/internaţionale sunt: 

    a) etapa pe şcoală; 

    b) etapa locală; 

    c) etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti; 

    d) etapa regională/zonală/interjudețeană/etapa naţională; 

    e) etapa internaţională, după caz. 

IV. Domeniul și criteriile de acordare a stimulentelor financiare 

Art.11. Domeniul de acordare: 

Învățământ – Etapa județeană a olimpiadelor și a concursurilor școlare și graficul de 
desfășurare a acestora sunt aprobate anual prin ordin de către Ministerul Educației 
Naționale, conform legii. 

Art.12. Criterii de acordare a premiilor și cuantumul acestora: 



(1) Stimulentele financiare se acordă elevilor/echipelor din județul Harghita care au 
obținut premiul I, II, și III la probele individuale la etapa județeană a olimpiadelor 
și concursurilor școlare, precum și elevilor/echipelor din învățământul 
profesional/dual din județul Harghita care au obținut premiul I, II, și III la probele 
individuale la etapa județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare aprobată 
anual de către Ministerul Educației Naționale, conform legii, precum și 
profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, pe baza situației întocmite 
de către Inspectoratul Școlar Județean Harghita. 

(2) Lista elevilor/echipelor și profesorilor, respectiv lista elevilor/echipelor și 
profesorilor din învățământul profesional/dual pentru care se acordă stimulente 
financiare se stabilește de către Inspectoratul Școlar Județean Harghita. 

(3) Inspectoratul Școlar Județean Harghita răspunde pentru veridicitatea datelor 
înscrise în lista elevilor/echipelor și profesorilor, precum și în lista 
elevilor/echipelor și profesorilor din învățământul profesional/dual cu 
propunerile de acordare a stimulentelor financiare. 

(4) Premierea cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora: 

 Vor fi premiate, cu același cuantum stabilit pentru elevi și cadrele didactice care 
au pregătit elevii/echipele pentru aceste competiții și ai căror elevi au obținut 
premiul I, premiul II, respectiv premiul III. 

 În situația în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, mai multe 
rezultate obținute la aceeași disciplină, se va acorda un singur premiu, cel cu 
valoarea cea mai mare.  

V. Valoarea stimulentelor financiare și plata acestora 

Art. 13 (1) Se stabilește cuantumul maxim al categoriilor de premii după cum urmează:  

a) Premii individuale - Premierea eleviilor care au obținut locurile I, II, III la etapa 
județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare și a cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregătirea acestora: 

 Locul I – o sumă de 150 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

 Locul II – o sumă de 125 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

 Locul III – o sumă de 100 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

b) Premii pentru echipe cu un număr de până la 2-15 elevi pentru premierea 
echipelor care au obținut locurile I, II, III la etapa județeană a olimpiadelor și 
concursurilor școlare și a cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 
acestora: 

 Locul I – o sumă de 500 lei/echipă/disciplină 

 Locul II – o sumă de 400 lei/echipă/disciplină 

 Locul III – o sumă de 300 lei/echipă/disciplină 

c) Premii individuale - Premierea eleviilor care au obținut locurile I, II, III la etapa 
județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare organizate în domeniul 



învățământului profesional/dual și a cadrelor didactice care s-au ocupat de 
pregătirea acestora: 

 Locul I – o sumă de 150 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

 Locul II – o sumă de 125 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

 Locul III – o sumă de 100 lei/elev/cadru didactic/disciplină 

d) Premii pentru echipe cu un număr de până la 2-15 elevi pentru premierea 
echipelor care au obținut locurile I, II, III la etapa județeană a olimpiadelor și 
concursurilor școlare organizate în domeniul învățământului profesional/dual și a 
cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora: 

 Locul I – o sumă de 500 lei/echipă/disciplină 

 Locul II – o sumă de 400 lei/echipă/disciplină 

 Locul III – o sumă de 300 lei/echipă/disciplină 

(2) Consiliul Județean Harghita va efectua plata sumelor necesare acordării 
stimulentelor financiare pentru recompensarea financiară a elevilor/echipelor și a 
cadrelor didactice care i-au pregătit în contul Inspectoratului Școlar Județean Harghita. 

VI. Acordarea stimulentelor financiare 

Art. 14. (1) Acordarea stimulentelor financiare se face în cadrul unor festivități publice 
organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Harghita în colaborare cu Consiliului 
Județean Harghita la o dată ulterioară adoptării hotărârii consiliului județean  prin care a 
fost aprobată finanțarea acestora. 

(2) În vederea decontării cheltuielilor referitoare la organizarea olimpiadelor, precum și 
la acordarea stimulentelor financiare elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit va 
fi semnat un contract de asociere între Consiliul Județean Harghita și Inspectoratul 
Școlar Județean Harghita în care vor fi prevăzute responsabilitățile părților contractante 
cu privire la derularea, efectuarea, și decontarea cheltuielilor. 

VII. Dispoziții finale  

Art.17. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2022. 

Art.18. Prezentul Regulament este anexă la Contractul de asociere nr. 
_______/_______.2022 încheiat între Consilul Județean Harghita și Inspectoratul Școlar 
Județean Harghita. 

  
Finanţator,       Beneficiar, 

     
Judeţul Harghita prin    Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
Consiliul Judeţean Harghita     
Vicepreședinte,      Inspector Şcolar General  
Bíró Barna Botond          Demeter Levente 
 
Direcţia economică,   Contabil șef 



Bicăjanu Vasile       Ghibilic Mónika 
Director executiv     
 
   Consilier juridic 
   Karda Béla 
Viza C.F.P., 
Peli Levente 
Director general adjunct 
 
 
Viza juridică,  
Direcţia juridică și administraţie publică  
Vágássy Alpár 
Director executiv 
 
 
Direcţia generală programe și proiecte  
Zonda Erika 
Director general 
 
 
Responsabil contract, 
Csíki Anna 
 
_______________________________________________________________________ 
Borboly Csaba Bíró Barna Botond  Zonda Erika 
președinte  vicepreședinte                          director general 
 
    
 
   Csíki Anna 
   consilier 


