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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate 

excepționale la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 

Proiectul de hotărâre propune modificarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepţionale 

la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 182/25.10.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

166/24.10.2019. 

Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, 

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă 

burse şi alte forme de sprijin material şi financiar. 

Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor 

financiare acordate elevilor premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităților 

şcolare de provenienţă a premianților au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte din învăţământul 

preuniversitar. 

Ulterior adoptării acestei hotărâri de guvern, art. 111 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011 a fost modificat prin Legea nr. 211/2017, permițând consiliilor 

județene premierea rezultatelor deosebite obținute la concursurile școlare și 

olimpiade, în baza unui regulament propriu. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (5) și (51) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean asigură fonduri 

pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene, 

precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţinut distincții, 

medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 

acestora. Cuantumul stimulentelor financiare se acordă în baza unui regulament 
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aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean. Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 182/25.10.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

166/24.10.2019 a fost aprobat Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici 

și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepţionale la olimpiadele şcolare de 

specialitate. 

Prezentul proiect de hotărâre presupune modificarea acestuia, astfel încât pe 

lângă premiile acordate elevilor care au obținut rezultate excepționale la concursurile 

de robotică Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego 

League Junior(FLL Junior), First Tech Challenge(FTC) să fie acordate premii și 

elevilor care au obținut rezultate excepționale la concursul de robotică Coolest 

Projects International. 

Având în vedere că modificarea prevăzută mai sus afectează mai multe articole 

se impune înlocuirea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și 

cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de 

specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 166/24.10.2019 cu regulamentul 

înscris în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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- PROIECT - 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici 

și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare 

de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

182/25.10.2018 

Având în vedere: 

➢ Referatul de aprobare nr. 14081/12.12.2019, la proiectul de hotărâre nr. 

14082/12.12.2019; 

➢ Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 12694/11.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt cu nr. 14076/12.12.2019. 

➢ Prevederile anexei nr. 2, capitolul I la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 111 alin. (5) și (51) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a), art. 182 alin. (1) și (4) coroborat 

cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
  

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE.   

Art. 1. Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care 

au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 166/24.10.2019 se modifică și se înlocuiește cu regulamentul înscris în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 

Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, 

pentru aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Președintelui Consiliului 

Județean Olt şi Instituției Prefectului - Județul Olt. 

INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

AVIZEAZĂ 
 

 

 
I.D./G.M./2ex 

         Secretar General al Județului Olt 

Marinela - Elena ILIE
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 Anexa la 

Proiectul de hotărâre 

nr. 14.082/12.12.2019 

 
REGULAMENT 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele 

școlare de specialitate 

 
CAPITOLUL I – Dispoziții Generale 

Art. 1. Promovarea şi susținerea performanței în educație constituie un 

obiectiv important pentru Consiliul Județean Olt. 

Art. 2. Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se răsplătește efortul 

depus de aceștia în obținerea de rezultate excepționale la olimpiadele școlare de 

specialitate etapa județeană, națională sau internațională precum și la Word Robot 

Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL Junior), 

First Tech Challenge(FTC), Coolest Projects International fazele 

superioare/naționale sau internaționale. 

Art. 3. (1) Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau 

discriminat cu privire la acordarea premiului pe criterii de sex, naționalitate, 

religie, rasă, apartenența personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori 

elevilor la organizații legal constituite sau partide politice. 

(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa 

județeană, națională sau internațională a olimpiadelor școlare precum și la Word 

Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL 

Junior), First Tech Challenge(FTC), Coolest Projects International fazele 

superioare/naționale sau internaționale, până în momentul premierii. 

Art. 4. Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din 

județul Olt care au obținut rezultate de excepție, precum și cadrele didactice de la 

clasă, care au pregătit elevii și au contribuit la obținerea rezultatelor. 

 
CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 5. Potrivit prevederilor legale, autoritățile publice au obligația să 

sprijine educația. La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

63/2019; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 6. Suma aferentă premierii se va asigura anual, din bugetul propriu al 

Județului Olt aprobat prin hotărâre a consiliului județean, adoptată în condițiile 

legii. 
CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfășurării premierii 

Art. 7. Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice care au 

obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate precum și la 

Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League (FLL), First Lego League Junior 

(FLL Junior), First Tech Challenge (FTC), Coolest Projects International fazele 

superioare/naționale sau internaționale, va avea loc în municipiul Slatina, în cadrul 

unei manifestări festive, după finalizarea etapelor tuturor olimpiadelor școlare, 

inclusiv a fazei internaționale, și cunoașterea rezultatelor. 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor şi cuantumul acestora 

Art.  8.  (1)  În  cadrul  evenimentului  vor  fi  premiați,  conform  situației 

întocmite  de  către  Inspectoratul  Școlar  Județean  Olt,  elevii  care  au  obținut 
următoarele rezultate: 

a) Locul I, II, III la olimpiadele școlare internaționale, pe discipline precum și 

la Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League 

Junior(FLL Junior), First Tech Challenge (FTC), Coolest Projects International 

faza internațională, inclusiv participarea la acestea. 
b) Locurile I, II, III, mențiune sau clasarea până la poziția a zecea în ierarhia 

națională la etapa națională a olimpiadelor școlare pe discipline precum și la Word 

Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL 

Junior), First Tech Challenge (FTC), Coolest Projects International faza 

superioară/națională. 

c) Calificarea la olimpiadele școlare din fazele superioare/naționale de 

specialitate în urma participării la etapa județeană de profil. 

(2) Pentru elevii care au participat în echipă, la olimpiadele școlare de 

specialitate, etapa județeană, națională sau internațională pe discipline precum și la 

Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League 

Junior(FLL Junior), First Tech Challenge(FTC), Coolest Projects International 

fazele superioare/naționale sau internaționale, și au obținut premiile prevăzute la 

alin. (1) - echipe care variază între trei şi patruzeci de membri - se acordă premii 

colective. 

(3) Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice de la clasă care au îndrumat 

activitatea acestora. 

Art. 9. Cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 
I. Elevi: 

a) Etapa internațională: 

• Locul I – 6000 lei/elev/disciplină 

• Locul II – 5000 lei/elev/disciplină 

• Locul III – 4000 lei/elev/disciplină 

• Participare – 3500 lei/elev/disciplină 
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b) Etapa naţională: 

• Locul I sau calificarea în lotul lărgit al României la disciplinele de 

specialitate – 1000 lei/elev/disciplină 

• Locul II – 800 lei/elev/disciplină 

• Locul III – 600 lei/elev/disciplină 

• Menţiune, până la poziţia a zecea în ierarhia naţională 400 lei 

/elev/disciplină. 

c) E tapa judeţeană: 

 Calificarea la olimpiadele școlare din fazele superioare/naționale de 

specialitate în urma participării la etapa județeană de profil: 200 lei/elev/disciplină. 

d) E tapa internațională, premii colective: 

• Locul I – 3 - 15 membri: între 12000 - 60000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 4000 lei/elev/disciplină) 

• Locul I – 16 - 40 membri: între 48000 - 120000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 3000 lei/elev/disciplină) 

• Locul II – 3 - 15 membri: între 10500 - 52500 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 3500 lei/elev/disciplină) 

• Locul II – 16 - 40 membri: între 40000 - 100000 lei (fiecărui elev revenindu- 

i suma de 2500 lei/elev/disciplină) 

• Locul III – 3 - 15 membri: între 9000 - 45000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 3000 lei/elev/disciplină) 

• Locul III – 16 - 40 membri: între 32000 - 80000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 2000 lei/elev/disciplină) 

• Participare – 3 - 15 membri: între 7500 - 37500 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 2500 lei/elev/disciplină) 

• Participare – 16 - 40 membri: între 24000 - 60000 lei (fiecărui elev 

revenindu-i suma de 1500 lei/elev/disciplină) 

e) E tapa naţională, premii colective: 

• Locul I – 3 - 15 membri: între 1800 - 9000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 600 lei/elev/disciplină) 

• Locul I – 16 - 40 membri: între 6400 - 16000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 400 lei/elev/disciplină) 

• Locul II – 3 - 15 membri: între 1500 - 7500 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 500 lei/elev/disciplină) 

• Locul II – 16 - 40 membri: între 5600 - 14000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 350 lei/elev/disciplină) 

• Locul III – 3 - 15 membri: între 1200 - 6000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 400 lei/elev/disciplină) 

• Locul III – 16 - 40 membri: între 4800-12000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 300 lei/elev/disciplină) 
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• Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 3 - 15 membri: între 

900 - 4500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină) 

• Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 16 - 40 

membri: între 4000 - 10000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 250 

lei/elev/disciplină) 
f) E tapa judeţeană, premii colective: 

Locul I – 3 - 40 membri: între 300 - 4000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma 

de 100 lei/elev/disciplină) 

II. Cadre didactice: 

a) E tapa internaţională: 

 Se acordă suma egală cu premiul elevului care a participat sau a obținut 

rezultate deosebite la olimpiadele internaționale precum și la Word Robot 

Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL Junior), 

First Tech Challenge(FTC), Coolest Projects International faza internațională. 

b) E tapa naţională: 

 Se acordă suma de 500 lei profesorului îndrumător al elevului care a obținut 

locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziția a zecea în ierarhia națională la 

etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline precum și la Word Robot 

Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL Junior), 

First Tech Challenge (FTC), Coolest Projects International faza superioară/națională. 
 

c) E tapa judeţeană: 

 Se acordă suma de 200 de lei profesorilor îndrumători, ai elevilor care s-au 

calificat la fazele superioare/naționale a olimpiadelor școlare de specialitate, ca 

urmare a participării la faza județeană a olimpiadelor școlare de profil. 

Art.10. (1) În situația în care un elev a obținut rezultate la aceeași disciplină 

și la etapa județeană, națională și internațională, se va acorda un singur premiu, cel 

cu valoarea cea mai mare. 

(2) În situația în care un elev obține rezultate deosebite la mai multe discipline 

în cadrul olimpiadelor școlare naționale de specialitate va fi premiat pentru fiecare 

rezultat obținut. 

(3) În situația în care un cadru didactic a coordonat mai mulți elevi care au 

reușit individual sau în echipă performanțe județene, naționale sau internaționale, 

se va acorda premiul cu valoarea cea mai mare, la care se adaugă suma de 100 de 

lei pentru fiecare performanță/disciplină obținută. 
(4) În situația în care la rezultatele unui elev la o disciplină au contribuit două 

               sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în  

               bani, prevăzut la categoria respectivă. 
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CAPITOLUL VI – Dispoziții Finale 

 

Art. 11. În baza prevederilor prezentului Regulament și a adresei 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, va fi întocmit de către cabinetul președintelui 

Consiliului Județean un Referat privind calcularea cuantumului brut al premiilor. 

Art. 12. Prezentul Regulament va fi afișat pe pagina de internet a Consiliului 

Județean Olt https://www.cjolt.ro/ro . 

 

 

 

 

Director executiv Șef Serviciu 

Constanta DUMITRU Financiar-Contabilitate 

Cristina ACHIMESCU 

 

 

 

 

Consilier cabinet Președinte 

Dana IVAN 

Miruna GINERICA 

http://www.cjolt.ro/ro
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CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cabinet Președinte Avizat 

Direcția Economica, Buget-Finanțe VICEPREȘEDINTE 

Nr. 14.087/12.12.2019 Ioan CIUGULEA 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate 

excepţionale la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, Consiliul Județean 

asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația. 

Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, 

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă 

burse şi alte forme de sprijin material şi financiar. 

Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor 

financiare acordate elevilor premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor 

şcolare de provenienţă a premianților au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 

preuniversitar. 

Ulterior adoptării acestei hotărâri de guvern, art. 111 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011 a fost modificat prin Legea nr. 211/2017, permițând consiliilor 

județene premierea rezultatelor deosebite obținute la concursurile școlare și 

olimpiade, în baza unui regulament propriu. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (5) și (51) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean 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. Cuantumul stimulentelor financiare se acordă în baza unui 

regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 166/24.10.2019 a fost aprobat Regulamentul 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut 

rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate. 

Prezentul proiect de hotărâre presupune modificarea acestuia, astfel încât pe 

lângă premiile acordate elevilor care au obținut rezultate excepționale la 

concursurile de robotică Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), 
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First Lego League Junior(FLL Junior), First Tech Challenge(FTC) să fie acordate 

premii și elevilor care au obținut rezultate excepționale la concursul de robotică 

Coolest Projects International. 

Având în vedere că modificarea prevăzută mai sus afectează mai multe 

articole se impune înlocuirea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele 

școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

182/25.10.2018 modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

166/24.10.2019, cu regulamentul înscris în anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

Director executiv 

Constanta DUMITRU 

 

 

 

Șef serviciu financiar-contabilitate Șef serviciu juridic-contencios 

Cristina ACHIMESCU Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 

 

 

 

 

Consilier cabinet Președinte 

Dana IVAN  

 

Miruna GINERICA 


