
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

HOTĂRÂRE 
pentru acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate 

deosebite la Concursul Național FIRST LEGO  
League Challenge 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.8345/26.05.2021; 

- raportul comun al Direcţiei economice înregistrat la  

nr. 8346/26.05.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 6138/25.05.2021 

înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 8325/25.05.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 55/2021 pentru 

aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021, cu 

rectificările ulterioare, 

- prevederile Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor 

din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele 

școlare naționale și internaționale precum și profesorilor coordonatori 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 195/2018 cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Normele Metodologice prevăzute în anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței 

școlare  înalte din învățământul preuniversitar; 

- prevederile art. 111, alin. (5) și (51) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 173 alin.(1) lit.„f” și art.182 alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui premiu special ca stimulent financiar 

elevilor și profesorilor coordonatori pentru obținerea Premiului I și respectiv 
III la Concursul școlar Național FIRST LEGO League Challenge – sezonul 

REPLAY, an școlar 2020-2021, în valoare de 500 lei/net/persoană. 
 



 

 
(2) Lista elevilor și profesorilor coordonatori este prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

(3) Premiul menționat la alin. (1) se acordă în numerar. 
 

Art.2. Sumele cu destinația prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul 
propriu al Județului Buzău pentru anul 2021. 

 
 Art.3. Direcția economică și structura Cabinet Președinte vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

           Art.4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii  Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului Școlar 

Județean Buzău precum şi publicarea pe site – ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
  
 
 
                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                   MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 107 
BUZĂU, 27 MAI 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului  

Județean Buzău nr. 107/2021 
 
 
 
 
 

LISTA  
elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut premii 
la Concursul școlar Național FIRST LEGO League Challenge 

– sezonul REPLAY, an școlar 2020-2021 
 
 
 

Echipa HEART OF ROBOTS-
elevi 

Echipa WALL-E`S FRIENDS-
elevi 

Mănăilă Luca Drulea Irina Alexandra 

Pascu Vlad Pîrîu Teodora Mihaela 

Ștefan Adelin Vornicița Ioana 

Hudiță Eduard Mihalcea Alexandra 

Ifrim Tudor Ciupitu Daria 

Ioniță Adrian Ciupitu Carla 

Gheorghiu Mihai Cucuruzac Miruna 

 Moise Mihnea 

 Bălan Răzvan 

 Mihalcea Davis 

 Mocanu Robert 

 Negoiță David 

Profesori coordonator Profesor coordonator 

Iftime Tincuța Drulea Irina Elena 

Drulea Irina Elena  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
NR. 8345 /25.05.2021 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru acordarea de premii 
speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul 

Național FIRST LEGO League Challenge 
 
 
 

 Pandemia de Covid-19 a afectat organizarea și desfășurarea de 
concursuri școlare, olimpiade etc. 

 În anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat First Lego League Challange, 
un program educațional dedicat copiilor și tinerilor (9-16 ani) ce are ca scop 

introducerea acestora în lumea fascinantă a științei și tehnologiei. Obiectivele 
acestei competiții școlare sunt apropierea copiilor și tinerilor de știință și 

tehnologie, familiarizarea cu ideea de spirit de echipă și încurajarea acestora 
să rezolve sarcini complexe într-un mod creativ. 

 Componenta de bază este reprezentată de un turneu de robotică 
organizat într-o atmosferă destinsă, în cadrul căruia copii și tineri sunt 

provocați să rezolva o „misiune” complicată cu ajutorul unui robot. Copii și 
tineri cercetează un subiect dat, planifică și realizează programarea și 

testarea unui robot autonom pentru a rezolva misiunea dată. 

În acest an școlar, două echipe formate  din elevi de la Școala 
gimnazială nr. 11 Buzău au obținut două premii I și un premiu III. 

 Acest rezultat este dovada unei performanțe școlar-educaționale care 
trebuie încurajată și recompensată. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
  

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN BU 
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
  

     NR. 8345 /25.05.2021 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea de premii 

speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul 
Național FIRST LEGO League Challenge 

 
 
 În bugetul propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 

2021 sunt prevăzute fonduri pentru acordarea de stimulente 

financiare pentru performanța școlară, la Capitolul 67.2 „Cultură, 

recreere și religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli – Acțiuni cu caracter 

științific și social-culturale. 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU – MIHAIL CIOLAN 


