
 
                                                                                                                        

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din  

instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție  

la olimpiadele și concursurile școlare județene  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 noiembrie 2022, 

urmare adreselor nr.14022/18.10.2022 și nr.15468/14.11.2022 ale Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

22144/22.11.2022  privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din 

instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și 

concursurile școlare județene, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget–Finanţe nr. 22145 din 22.11.2022, 

- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social-culturale, sportive, tineret și de agrement; 

     - avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art.105 alin.(2) lit.h) și art.111 alin.(5) și (51) din Legea nr.1/2011 

a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 din Anexa la Hotărârea Guvernului 

nr.536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;  

în temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din 

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

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 – (1) Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile 

de învățământ din județul Botoșani care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile 

școlare județene, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr.150/17.12.2020 își încetează aplicabilitatea. 

Art.2 – Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani  și Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

            DOINA ELENA FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 240 din 28.11.2022 



                R O M Â N I A                                                                             Anexa                                                                                                                

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                              la Hotărârea Consiliului Judeţean  

Botoșani                                                                                                                                            

Nr. 240 din 28.11.2022 

 

 

 

REGULAMENT 

de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul 

Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziții generale 

 

Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condițiilor de acordare a stimulentelor 

financiare de către Consiliul Județean Botoșani cu scopul de a susține performanța educațională și de a 

promova valorile județului, de a asigura stimularea competiției elevilor și creșterea interesului acestora 

pentru a participa la olimpiadele și concursurile școlare organizate. Prin acordarea stimulentelor 

financiare se răsplătește efortul depus de elevi la promovarea imaginii județului Botoșani și a valorilor 

educaționale prin rezultatele deosebite obținute la etapa județeană a olimpiadelor și concursurilor 

școlare. 

Art.2. (1) Niciun elev nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea stimulentelor 

financiare pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală elevilor sau a rudelor 

acestora la organizații legal constituite sau partide politice. 

(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa județeană a olimpiadelor și 

concursurilor școlare în timpul anului școlar încheiat. 

Art.3. Vor primi stimulente financiare elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din județul 

Botoșani care au obținut atât individual, cât și pe echipaje/echipe/formații, locul I, II și III la etapa 

județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

Art.4. Potrivit prevederilor legale, autoritățile publice au obligația să sprijine educația. La baza 

elaborării acestui regulament stau prevederile: Ordonanței de Urgență a Guvernului privind Codul 

Administrativ nr.57/2019; 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; 

Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, 

extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați și 

unităților școlare de proveniență a premianților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.536/2016 privind 

stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 

Art.5. Suma aferentă stimulentelor financiare se va aloca din bugetul propriu al Județului 

Botoșani, în conformitate cu sumele prevăzute în hotărârile Consiliului Județean Botoșani privind 

aprobarea/rectificarea bugetului propriu al județului. 

 

 

CAPITOLUL IV – Modalitatea de acordare a stimulentelor financiare 

 

Art.6. Acordarea stimulentelor financiare elevilor olimpici se va face în baza situațiilor 

transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, care răspunde pentru veridicitatea datelor 

înscrise în listele cu propunerile de acordare a acestora. 

 

CAPITOLUL V – Valoarea stimulentelor financiare și plata acestora 



 

Art.7. Stimulentul financiar se acordă conform situației întocmite de către Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani, pentru elevii care, în cursul anului școlar încheiat, au obținut atât individual, cât și 

pe echipaje/echipe/formații , locurile I, II și III la Etapa județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare, 

pe discipline.  

 

Art.8. În funcție de bugetul alocat, cuantumul stimulentelor financiare va fi structurat astfel:  

 

a) Elevi: - Locul I – o sumă egală cu 450 lei/elev/disciplină; 

             - Locul II – o sumă egală cu 350 lei/elev/disciplină; 

             - Locul III - o sumă egală cu 250 lei/elev/disciplină. 

 

b) Echipaje/echipe/formații: 

 - Locul I – o sumă egală cu 200 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației; 

- Locul II – o sumă egală cu 150 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației; 

- Locul III – o sumă egală cu 100 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației. 

 

Art.9. În situația în care un elev a obținut rezultate la etapa județeană la mai multe discipline, se 

va acorda câte un stimulent financiar pentru fiecare disciplină în cuantumul stabilit pentru locul pe care 

l-a obținut. 

 

Art.10. Alocarea sumelor care reprezintă stimulente financiare se va face de către Consiliul 

Județean Botoșani, prin virament, în contul bancar comunicat de fiecare unitate de învățământ la care 

studiază elevul respectiv. 

 

Art.11. Plata stimulentelor financiare se va face în numerar pe baza statelor de plată puse la 

dispoziție de către Consiliul Județean Botoșani, unitatea școlară fiind direct răspunzătoare de achitarea 

stimulentelor elevilor în drept și de justificarea efectuării plății în termen de 10 zile de la primirea 

sumelor. 

 

CAPITOLUL VI – Dispoziții finale 

 

Art.12. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2022. 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

    DOINA ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marcel - Stelică Bejenariu 

                                                                                          

 

 

 


