
           PROIECT 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii 

speciale elevilor din judeţul Buzău cu rezultate deosebite la 

olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi celor 

cu performanțe în domeniul sportiv și cultural 

  

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre înregistrat sub nr. 13225/16.08.2022; 

- raportul comun al  Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi al 
Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 13226/16.08.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile art. 7 din Normele metodologice prevăzute în anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 536/27.07.2016 privind stimularea performanţei 

şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

         -  prevederile art. 111 alin. (5)  şi (5 1 ) din Legea nr. 1/05.01.2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” lit. „d”, lit. „f” şi art. 182 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul privind acordarea de premii speciale elevilor 

din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare 

naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

   



Art. 2 (1) Se aprobă acordarea unor  premii speciale tinerilor performeri în 

competițiile naționale și internaționale în domeniul sportului și culturii, competiții 

care nu intră sub incidența Regulamentului prevăzut la art. 1. 

          (2) Cuantumul premiilor se stabilește în funcție de nivelul 

performanței și se acordă prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău. 

         (3) Beneficiază de un premiu special și antrenorul/îndrumătorul 

performerului. 

Art. 3. (1) Direcţia economică şi structura funcţională Cabinet Preşedinte 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      (2) Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău nr. 195 și nr. 262 din 2018 

se abrogă.  

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum şi publicarea pe site-ul 
autorităţii publice judeţene. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

Nr. 190 
BUZĂU, 17 AUGUST 2022 

 
 
 

 
 

 



Anexa                                                                                                    

la Hotarârea Consiliului Judeţean Buzău                                                                                                      

nr.  __   din data de ___________ 

 

REGULAMENT  

PRIVIND ACORDAREA DE PREMII SPECIALE ELEVILOR DIN JUDEŢUL 

BUZĂU CARE AU OBŢINUT REZULTATE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE 

ŞCOLARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE, PRECUM ŞI  

PROFESORILOR COORDONATORI 

 

 Art. 1.  (1) Consiliul Judeţean Buzău acordă elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, precum şi celor din învăţământul particular şi confesional 

acreditat din unităţile de învăţământ din judeţul Buzău, care obţin rezulate de 
excepţie la olimpiadele şcolare la nivel naţional sau internaţional, stimulente 

financiare sub forma premiilor speciale.  

                (2) De premii speciale beneficiază şi cadrele didactice care au 
îndrumat, pregătit şi însoţit elevii prevăzuţi la alin. (1). 

                (3) Se acordă premii speciale şi formaţiilor cu un număr de peste 
20 de elevi care obţin rezulate de excepţie la competiţiile şcolare  de profil, la nivel 

naţional sau internaţional, precum şi profesorilor coordonatori. 
 

 Art. 2. Prin competiţie şcolară de profil se înţelege competiţiile şcolare 
corespunzătoare profilului/specificului vocaţional al unităţii de învăţământ 

preuniversitar, la nivel naţional sau internaţional. 
 

 Art. 3. Cuantumurile premiilor speciale acordate beneficiarilor prevăzuţi la 
art. 1 sunt următoarele: 

A) Elevi 
 

1. Olimpiade şcolare la nivel internaţional: 

- locurile I – III -  1000,00 lei; 

- menţiune – 600,00 lei. 
 

2. Olimpiade şcolare la nivel naţional: 
- locul I – 800,00 lei; 

- locul II – 700,00 lei; 
- locul III – 600,00 lei. 

 
3. Formaţii cu un număr de peste 20 de elevi, premiate la competiţiile 

şcolare naţionale/internaţionale de profil: 
- 300 lei/ membru formație 

 
 



B) Cadre didactice 

Profesorii care au îndrumat și pregătit elevii: 

 
1. Olimpiade şcolare la nivel internaţional: 

- locurile I – III - 1000,00 lei; 
- menţiune – 600,00 lei. 

 
2. Olimpiade şcolare la nivel naţional: 

- locul I – 800,00 lei; 
- locul II – 700,00 lei; 

- locul III – 600,00 lei. 
 

        3. Profesorii coordonatori ai formaţiilor cu un număr de peste 20 de elevi, 
premiate la competiţiile şcolare naţionale/internaţionale de profil: 

500,00 lei/profesor coordonator. 
 

 Art. 4. Profesorii care au îndrumat și pregătit mai mulţi elevi premiaţi,  vor fi 

recompensaţi cu un singur premiu special, corespunzător celui mai bun rezultat 
obţinut de elevii respectivi.  

 
 Art. 5.  (1) Premiile speciale prevăzute de prezentul regulament se acordă în 

sume nete şi se plătesc în numerar. 
     (2) Veniturile realizate din premiile speciale prevăzute de prezentul 

regulament sunt supuse regimului fiscal prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare la 
data plăţii acestora. 

 
 Art. 6. (1) Acordarea şi plata premiilor speciale prevăzute de prezentul 

regulament se fac pe baza situaţiei nominale, pe categorii de beneficiari (elevi şi 
cadre didactice), întocmită şi comunicată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

      (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) va conţine numele şi prenumele 
elevului sau profesorului beneficiar ( calitatea profesorului beneficiar - profesor care 

a îndrumat, pregătit şi însoţit elevii beneficiari sau profesor coordonator al formaţiei 

de elevi, după caz ), componenţa nominală a formaţiilor cu un număr de peste 20 
de elevi, codul numeric personal al beneficiarului, denumirea unităţii de învăţământ 

preuniversitar de unde provine beneficiarul, olimpiada şcolară/competiţia şcolară de 
profil la care a participat beneficiarul şi denumirea organizatorului, premiul sau locul 

obţinut şi anul şcolar în care a fost obţinut rezultatul respectiv, cu respectarea 
regulilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal şi regimul 

prelucrării şi circulaţiei acestor date. 
  

 Art. 7. Acordarea şi plata premiilor speciale prevăzute de prezentul 
regulament se finanţează din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 Art.  8. Prezentul regulament se completează cu prevederile actelor 

normative cu acelaşi obiect de reglementare.  

 



 
 

   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
       PREŞEDINTE 

     NR. 13225/16.08.2022 
 
 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea cadrului general 

pentru acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău 

cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naționale şi 

internaționale, precum şi celor cu performanțe în domeniul 

sportiv și cultural 

 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, Consiliul Județean Buzău a adoptat 

în anul 2018 Regulamentul pentru acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate 

deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale precum și profesorilor 

coordonatori. 

 Cuantumurile acestor premii era stabilit la nivelul anului 2018, sume care 

astăzi nu mai pot reflecta caracterul de stimulent financiar. 

 În consecință, am propus o creștere a cuantumului acestor premii speciale și 

am eliminat diferențierea în cazul locurilor 1-3 la olimpiadele internaționale. 

 De asemenea, am propus să recompensăm și performanța sportivă și 

culturală, obținută de tineri din județul Buzău și care nu intră sub incidența 

olimpiadelor școlare/concursuri școlare. 

 În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
         

 PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 



 
        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            DIRECŢIA ECONOMICĂ 
           NR. 13226/16.08.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cadrului general 

pentru acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău 

cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naționale şi 

internaționale, precum şi celor cu performanțe în domeniul 

sportiv și cultural 

  

 

 Proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat pe prevederile art. 111 alin. (5) 
și (51) din Legea nr. 1/2011 și art. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 

respectiv: 
„Consiliul Județean asigură fonduri pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

și concursurilor școlare județene precum și pentru acordarea stimulentelor 
financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor 

didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. 
Cuantumul stimulentelor financiare se acordă în baza unui Regulament aprobat prin 

hotărâre a Consiliului Județean” – art. 111 alin. (5) și (51) ”Cuantumul stimulentelor 
financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele 

județene/interjudețene/regionale ale competițiilor școlare sunt stabilite de către 
autoritățile administrației publice locale și finanțate din bugetele acestora ” – art. 7. 

 

 Față de Regulamentul aprobat în 2018, prin forma actualizată s-au modificat 
cuantumurile premiilor speciale în acord cu evoluția prețurilor în economie. 

 De asemenea, proiectul de hotărâre inițiat conferă Consiliului Județean Buzău 
dreptul de a recunoaște și premia performanța în domeniul sportiv și cultural care 

nu intră în categoria competiții școlare. 
 
 

 
 

       DIRECTOR EXECUTIV,                      DIRECTOR EXECUTIV, 
      
         MIRELA OPREA                            LIVIU-MIHAIL CIOLAN 


