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Referat de aprobare 

privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2023  

 

 

Finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2023 propune sprijinirea 
cheltuielilor de organizare şi de desfăşurare a concursurilor şi olimpiadelor organizate la 
unităţile şcolare preuniversitare la faza judeţeană în conformitate cu prevederile art. 111 
alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 2192/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat. 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita prin adresa nr. 6194/2022 înregistrată la 
Consiliul Județean Harghita sub nr. 106683/2022, în conformitate cu adresa Ministrului 
Educației privind Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă 
elevi, în anul școlar 2022-2023, cu Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
și cu art. 111, alin. 5 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, a solicitat sprijinul Consiliului Județean Harghita pentru 
organizarea și desfășurarea fazelor județene ale concursurilor și olimpiadelor naționale, 
pentru premierea elevilor care vor ocupa una din locurile 1, 2, 3 la aceste olimpiade 
județene și premierea profesorilor care au pregătit elevii premiați. 

Totodată, pentru a crea și stimula mediul competițional cât mai amplu în rândul 
elevilor, precum și pentru a recompensa eforturile depuse de profesorii, care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, având în vedere prevederile Legii nr. 211/ 2017 pentru modificarea 
și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011 prin care se modifică 
aliniatul 5 potrivit căruia: „Consiliul judeţean asigură fonduri pentru organizarea şi 
desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene precum şi pentru acordarea 
stimulentelor financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi 
cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”, respectiv aliniatul (5^1), 
conform căruia: "Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) se acordă în 
baza unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judetean”, Consiliul Județean 



Harghita dorește să sprijine actul educațional din unitățile de învățământ din județ prin 
acordarea unor stimulente financiare elevilor, care au obținut performanțe deosebite la 
olimpiade și la concursuri școlare județene, și profesorilor, care s-au ocupat de pregătirea 
acestora.  

 Suma finanţării va fi virată în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, care 
virează în contul unităţilor şcolare pe baza solicitărilor şi a cheltuielilor efectuate de 
acestea cu ocazia organizării şi desfăşurării concursurilor şi olimpiadelor – faza judeţeană, 
respectiv va efectua plata stimulentelor financiare pentru recompensarea financiară a 
elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita se obligă să identifice, să solicite, să verifice, 
să confirme şi să depună toate documentele justificative ale cheltuielilor efectuate de 
unităţile şcolare subordonate, care au stat la baza întocmirii decontului justificativ şi să 
prezinte Consiliului Judeţean Harghita. 

Totodată în cadrul programului se va desfăşura premierea elevilor care au obţinut 
rezultate semnificative în cadrul concursurilor şi olimpiadelor județene. 

În vederea decontării cheltuielilor referitoare la organizarea olimpiadelor, respectiv 
a stimulentelor financiare acordate elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit va fi 
semnat un contract de asociere între Consiliului Judeţean Harghita şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Harghita ce presupune asumarea responsabilităţii în derularea, efectuarea şi 
decontarea cheltuielilor.  

 

 Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2023. 
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