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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor 

didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17835 din 28 decembrie 2020 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.17836 din 28 decembrie 2020 al Direcției juridice și administrație 

publică; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.111 alin.(5) și alin.(5^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din anexa la Hotărârea de Guvern nr.536/2016 privind stimularea performanței 

școlare înalte din învățământul preuniversitar; 

 - prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice 

și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu, care au obținut 

rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile școlare județene, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și Direcției 

economice pentru ducere la îndeplinire. 

 

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
      Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu, 08 februarie 2021 

Nr.19 

 
Adoptată cu 28 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” din totalul de 28 consilieri în prezenți. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.19 din 08.02.2021 

 a Consiliului Județean Giurgiu 

 

REGULAMENT 

de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

 

 Capitolul I - Dispoziții generale 

Art.1. Promovarea, susținerea performanței în educație și recunoașterea valorilor în 

domeniul educațional constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Giurgiu și 

pentru Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu. 

Canalizarea cadrelor didactice și elevilor spre performanță, contribuția acestora la lărgirea 

universului cognitiv, implicarea tuturor în formarea generațiilor viitoare constituie o activitate 

care necesită mult efort fizic și intelectual. 

Art.2. Prin premierea cadrelor didactice și a elevilor care au participat la perfecționarea 

actului educațional se răsplătește efortul depus de aceștia la promovarea imaginii județului 

Giurgiu, oferindu-se, totodată și o motivație pentru noi performanțe în plan profesional/ 

educațional. 

Art.3. Niciun cadru didactic sau elev nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la 

acordarea stimulentului financiar pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența 

personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori la organizații legal constituite sau partide 

politice. 

 

Capitolul II - Cadrul legal  
 

Art.4. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii de acordare 

a stimulentelor financiare cadrelor didactice și a elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat, în conformitate cu prevederile: 

- art.111 alin.(5) și alin.(5^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din anexa la Hotărârea de Guvern nr.536/2016 privind stimularea performanței 

școlare înalte din învățământul preuniversitar; 

- art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.173 alin.(5) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Capitolul III – Obiective ce se doresc atinse prin acordarea acestor stimulente 

 

 Art.5.(1) Prin susținerea performanței în educație se urmărește atingerea următoarelor 

obiective: 

- identificarea nivelului de performanță al elevilor și a cadrelor didactice din ciclul preuniversitar 

de stat; 

- constituirea unei baze de date care să fundamenteze deciziile strategice în domeniul 

educațional; 

- optimizarea continuă a activității personalului didactic și a elevilor în vederea stimulării 

obținerii performanțelor educaționale; 

- identificarea direcțiilor de evoluție profesională și orientarea dezvoltării profesionale a 

personalului didactic, ca bază pentru elaborarea politicilor de dezvoltare instituțională și de 

personal ale unităților de învățământ preuniversitar; 

- crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul educațional din 
județul Giurgiu. 
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            (2) Criteriile de evaluare a performanțelor cadrelor didactice se regăsesc în anexa 

nr.1 care face parte din prezentul regulament. 

 
Capitolul IV –Tipuri de stimulente şi cuantumul lor 

 

 Art.6. Stimulentele financiare pentru recompensarea performanțelor individuale ale 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat giurgiuvean se acordă pentru nivelul de 

învățământ la care se organizează olimpiadele/concursurile județene, respectiv: 

a) elevilor de pe locurile I, II și III; 

b) elevilor care au obținut medalia de aur/argint/bronz; 

c) elevilor care au obținut distincții/premii speciale. 

Art.7. Stimulentele financiare pentru recompensarea performanțelor individuale ale 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar giurgiuvean se acordă pentru rezultatele 

obținute de elevii pe care i-au pregătit, în condițiile prezentate. 

Art.8. Valoarea stimulentelor financiare este cuprinsă între 500-1.000 lei/elev/cadru 

didactic pregătitor. 

 

Capitolul V - Alocarea resurselor financiare 

 

Art.9. Sumele necesare pentru acordarea stimulentelor financiare, cât și pentru alte 

cheltuieli necesare organizării festivităților de premiere se achită din bugetul local și vor fi 

stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Giurgiu. 

 

Capitolul VI - Desfășurării premierii 

 

Art.10. Acordarea stimulentelor financiare pentru elevi și cadre didactice se va face în 

cadrul unor ceremonii organizate de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Giurgiu și unitățile de învățământ. 

Art.11. Locul şi calendarul evenimentului vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului 

Județean Giurgiu. 

 

Capitolul VII — Modalitatea de acordare a stimulentelor financiare 

 

Art.12. (1) Rezultatele obținute la nivelul întregului județ vor fi transmise pe adresa instituției, 

de către cadrele didactice şi elevii interesați, inventariate de Compartimentul cancelarie consiliu şi 

verificate de către Comisia pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, care va înainta Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru iniţierea proiectului de hotărâre, dosarele primite însoţite de o 

situaţie centralizată a acestora. 

           (2) Propunerile privind elevii și cadrele didactice care au obținut rezultate 

deosebite la concursuri şi olimpiade școlare organizate în anul anterior acordării stimulentelor, 

respectiv la sfârșitul anului calendaristic, se fac de către Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene şi mediu de afaceri, pe baza unei situații centralizate din care rezultă persoanele 

îndreptăţite să primească stimulentele financiare. În susţinerea înscrisurilor doveditoare, 

solicitanţii vor depune la Consiliul Judeţean Giurgiu, următoarele documente: 

1. copie după actul de identitate, în cazul cadrelor didactice;  

2. dovada participării la  concursuri și olimpiade județene, naţionale și internaționale ale elevilor 

în toate domeniile curriculare şi extracurriculare, copie după diplome, dovada trofeelor etc.;  

3. formularul de înscriere a rezultatelor deosebite obținute de cadrele didactice și elevi la 

concursurile şi olimpiadele școlare şi la care aceștia au participat - anexa nr.2 la prezentul 

regulament; 

4. declarație pe propria răspundere a elevului sau cadrului didactic privind autenticitatea / 

veridicitatea documentelor depuse, precum şi declarația de consimțământ cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa nr.3 la prezentul regulament. 
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Art.13. (1) Situațiile centralizate depuse la Consiliul Județean Giurgiu, vor fi înaintate 

spre analiză și validare Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport. 

              (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Compartimentul cancelarie 

consiliu din cadrul Consiliului Județean Giurgiu. 

Art.14. Atribuțiile și responsabilitățile comisiei mai sus menționate sunt următoarele: 

a) analizează documentele depuse şi validează aplicarea criteriilor pentru fiecare candidat în 

parte, conform situației centralizate; 

b) stabilește cuantumul maxim brut al stimulentelor financiare, în funcție de bugetul alocat şi de 

numărul persoanelor care urmează a fi premiate; 

c) redactează şi înaintează Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, pentru inițierea proiectului 

de hotărâre de consiliu, tabelul nominal cu persoanele ce urmează a fi premiate. 

Art.15. Dacă în urma analizării documentelor depuse de către fiecare candidat la dosar, 

se constată lipsa vreunui document şi/sau sunt necesare date/informații/probe sau argumentații 

suplimentare, membrii comisiei pot solicita candidatului, completarea dosarului în termen de 

maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării. 

 

Capitolul VIII —Dispoziții finale 

 

Art.16. Prevederile prezentului regulament se aplică de la data aprobării sale în ședința 

de consiliului județean și poate fi modificat sau completat prin hotărâre de consiliu. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

           Dumitru Beianu                                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.1 la Regulament 

 

GRILA DE EVALUARE DOSAR 

 

Nr. 

Crt. 

CRITERIU PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

OBȚINUT 

1.  Crearea de conturi, instalarea de software, crearea de clase 

virtuale, inițierea de sesiuni sincrone – videoconferință/ 

webinar (adeverințe școală, raport generat de platformă) 

10 p  

2.  Utilizarea de resurse  educaționale digitale - platforme 

educaționale, aplicații de învățare interactivă, softuri (se 

probează cu print screen, cont personal sau alte modalități) 

10 p  

3.  Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a 

activității on-line (se probează cu materialul elaborat și 

dovada aplicării) 

5 p  

4.  Rezultate obținute cu elevii la concursuri/olimpiade, 

concursuri on-line (se probează cu diplome sau adeverințe) 

5 p  

5.  Autor/coautor la elaborarea de ghiduri/auxiliare curriculare 

pentru disciplinele de studiu pentru predarea on-line 

5 p  

6.  Elaborarea și prezentarea de exemple de bună practică, 

materiale informative, prezentări în cadrul cercurilor 

pedagogice (se probează cu materialul elaborat și 

adeverința eliberată de coordonatorul cercului/inspector sau 

alte dovezi de tip print screen de la activitate) 

10 p  

7.  Elaborarea și publicarea de resurse educaționale deschise, 

articole de specialitate privind activitatea didactică on-line 

(se probează cu dovada publicării – copii scanate) 

5 p  

8.  Participarea la cursuri de formare/webinarii/conferințe 

privind activitatea didactică on-line, atât în calitate de 

formabil cât și de formator (se probează cu diplome/ 

adeverințe) 

10 p  

9.  Atragerea de donații/sponsorizări destinate achiziționării de 

echipamente IT pentru elevi, atragerea de fonduri prin 

proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă 

(adeverințe, contracte)  

5 p  

10.  Dovezi de performanță profesională și calificativul 

FOARTE BINE în ultimii 2 ani 

5 p  

11.  Consiliere/îndrumare elevi  5 p  

12.  Implementarea cunoștințelor pe platformele on-line - 

înregistrarea cursurilor pe platforme ca Facebook / 

Youtube / Google Classroom (se acceptă print-screen ca 

dovadă) 

5 p  

13.  Participarea ca evaluator la examene și concursuri școlare 5 p  

14.  Rezultate deosebite la examenele naționale 2020 - 90% 

procent de promovare sau note între 9,50-10 (se probează 

cu adeverințe) 

5 p  

15.  Notele elevilor  5 p  

16.  Evaluarea profesorilor făcută de către elevi 5 p  

 Total 100 p  
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Anexa nr.2 la Regulament 

 

 

 

Domnule Preşedinte,  

  

 

Subsemnatul/a ...................................., cadru didactic/ elev al ............... 
pe catedra/postul/şcolii  ........................... ,  vă rog să îmi dispuneţi înregistrarea cererii 

de includere pe lista cadrelor didactice/ elevilor ce beneficiază de prevederile 

regulamentului privind acordarea de stimulente financiare pentru cadrele didactice/ elevii 

din învățământul preuniversitar, pentru anul calendaristic/ școlar _________. 

Menționez că în perioada supusă evaluării am avut următoarele rezultate ca îndrumător 

/elev care au ocupat _____________________________ la olimpiadele școlare - fazele 

județene la disciplina______________________. 

 

 

 
Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele 

elevului 

Denumirea 
disciplinei 
/olimpiadei/ 
concursului 

 

CLASA 

Numele și prenumele 
cadrului/cadrelor 

didactice îndrumătoare 

     

     

     

     

     

 
 
Atașez în copie certificată “conform cu originalul” diploma/diplomele obținute. 

 

 

 

 

 

 

 

Data, Semnătura, 
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Anexa 3 la Regulament 

 

 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA ȘI 

VERIDICITATEA DOCUMENTELOR DEPUSE ȘI A CONSIMȚĂMÂNTULUI CU 
PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,  , având CNP 
__________________________posesor a1 B.I./CI cu seria ______, nr.____________, eliberat 
de _______________ data de ___/____/_______, valabilitatea ____/___/_______, telefon 
_____________, domiciliat în localitatea _________________, adresa 
______________________________________________________________, județul ___________________, declar pe proprie 
răspundere că documentele depuse la dosar sunt autentice și conforme cu realitatea. 

 

Totodată, cunoscând faptul că, falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform 
prevederilor art.326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.102/2005 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării datelor cu caracter personal, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Regulamentului (UE) 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului 
Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, date pe care le furnizez în vederea 
înscrierii la festivitatea/activitatea de premiere a cadrelor didactice din județul Giurgiu. 

 

Declar că sunt de acord cu utilizarea datelor cu caracter personal conform legislației mai 
sus amintite pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, strict în scopul obţinerii stimulentului financiar. 

 

De asemenea, declar că sunt de acord cu fotografierea/filmarea mea, în timpul activității 

de premiere. 

 

 

Nume și prenume: 

 

 

 

Data completării: 

 


