ANEXĂ la Hotărârea nr. _____/2018

REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ELEVILOR CARE AU
OBȚINUT DISTINCȚII, MEDALII ȘI PREMII SPECIALE LA OLIMPIADELE ȘI
CONCURSURILE ȘCOLARE JUDEȚENE ȘI CADRELOR DIDACTICE CARE S-AU
OCUPAT DE PREGĂTIREA ACESTORA

I.

Baza legală
1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 536/27.07.2016 privind stimularea performanței școlare
înalte din învățământul preuniversitar;
3. Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2880/20.12.2007 privind
Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare din cadrul
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar;
4. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/10.01.2012
privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor
școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare;
5. Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4405/30.06.2015 privind
Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare din cadrul
Olimpiadei gimnaziilor – „Gimnaziada”.

II. Cadrul general
Art. 1. Sintagma „competiții școlare” include olimpiade și concursuri organizate pe discipline
de învățământ/calificări și domenii de pregătire profesională, interdisciplinare sau
transdisciplinare, concursuri de creație, concursuri și festivaluri cultural - artistice, campionate
și concursuri sportive școlare pentru elevi. Acestea au caracter științific, tehnico-aplicativ,
cultural-artistic și sportiv.
Art. 2. Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare
înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ,
cultural-artistic, civic și în cel sportiv.
Art. 3. Competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fairplay, competitivitatea și comunicarea interpersonală.
Art. 4. Olimpiadele școlare sunt considerate competiții școlare de excelență, adresându-se
elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii și al științelor, al limbii și
literaturii române și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor
profesionale, al artelor, al sportului etc.
Art. 5. Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor, de la toate formele de
învățământ din învățământul de stat, particular și confesional.
Art. 6. În funcția de tematica abordată, competițiile școlare pot fi:
a) Competiții pe discipline;
b) Competiții multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare;
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c) Competiții educative extrașcolare și extracurriculare.
Art. 7. În funcție de gradul de participare a elevilor, competițiile școlare pot fi:
a) competiții locale, la care participă elevi dintr-o unitate de învățământ preuniversitar sau din
mai multe unități de învățământ preuniversitar, din aceeași localitate/sector;
b) competiții județene, la care participă elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din
același județ/municipiul București;
c) competiții regionale/interjudețene, la care participă elevi din unitățile de învățământ
preuniversitar din două sau mai multe județe;
d) competiții naționale, la care participă elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din cel
puțin 70% din județele țării. Fac excepție de la această regulă competițiile organizate pentru
disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigură studiul/școlarizarea în toate județele
țării, caz în care competiția se consideră națională, dacă la competiție participă elevi din cel
puțin 70% dintre județele în care se asigură studiul disciplinei/școlarizarea domeniului de
studiu;
e) competiții internaționale, la care participă elevi din mai multe țări.
Art. 8. Etapele de desfășurare a competițiilor naționale sunt:
a) etapa pe școală;
b) etapa locală;
c) etapa județeană/municipiul București;
d) etapa regională/interjudețeană;
e) etapa națională;
f) etapa internațională.
III. Premierea elevilor
Art. 9. Suma totală maximă stabilită cu titlu de stimulente financiare sub formă de premii
acordate elevilor și cadrelor didactice care i-au pregătit este cea prevăzută în bugetul anual
aprobat prin hotărâre a consiliului județean.
Art. 10. Anual, Inspectoratul Școlar Județean Covasna stabilește lista olimpiadelor și
concursurilor școlare propuse spre finanțare conform prezentului regulament, cu încadrarea
sumelor în bugetul aprobat cu această destinație de către Consiliul Județean Covasna și o
comunică Consiliului Județean Covasna.
Art. 11. În alocarea fondurilor pentru recompensarea financiară a elevilor și a cadrelor didactice
care i-au pregătit, se vor avea în vedere următoarele categorii de competiții școlare:
- Olimpiade școlare pe discipline de învățământ;
- Concursuri școlare cuprinse în calendarul național emis de Ministerul Educației
Naționale prin ordin de ministru;
- Concursuri școlare cuprinse în calendarul județean aprobat de Consiliul de
administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
- Concursuri sportive școlare cuprinse în Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și
Olimpiada Gimnaziilor emise de Ministerul Educației Naționale și cele aprobate de
Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
Art. 12. Organizatorul competiției/olimpiadei școlare acordă stimulente financiare elevilor care
au obținut, la oricare din competițiile arătate la art. 11, 1 (un) Premiu I, 1 (un) Premiu II sau 1
(un) Premiu III, după caz, până la limita sumelor maxime aprobate anual în Bugetul județului
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Covasna cu această destinație, și fără a se depăși stimulentele stabilite de Consiliul Județean
Covasna la art. 13.
Art. 13. Se stabilește cuantumul maxim al categoriilor de premii după cum urmează:
Premii individuale

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premii pentru formații cu un număr de până la 20
elevi
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premii pentru formații cu un număr de 20 - 60 elevi
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Cuantum
maxim
- lei 140
110
80

500
400
300
220
160
130

IV. Premierea cadrelor didactice
Art. 13. (1) Vor fi premiate, cu același cuantum stabilit pentru elevi și cadrele didactice care au
pregătit elevii pentru aceste competiții și ai căror elevi au obținut premiul I, premiul II,
respectiv premiul III.
(2) Se acordă un singur premiu/cadru didactic cu un cuantum egal cu premiul elevului care a
obținut cel mai înalt calificativ, indiferent de numărul elevilor pregătiți în anul școlar.
V. Cheltuieli legate de organizarea competițiilor școlare
Art. 14. Pentru organizarea competițiilor școlare se pot aloca, în limita fondurilor disponibile,
cheltuieli care vor acoperi consumabilele necesare desfășurării acestora, respectiv:
- Hârtie tipizată A3
- Hârtie xerox A4
- Hârtie scris A4
- Carton colorat A4 pentru diplome
- Toner pentru imprimante
- Etichete secretizare lucrări
- Pixuri, creioane
- Plicuri A4
Art. 15. Pentru organizarea competițiilor sportive pot fi cuprinse fonduri financiare, în limitele
stabilite în acest sens, pentru arbitraj și asistență medicală, conform H.G. nr. 1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările
ulterioare.
---------------------
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