
ROMÂNIA        
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

”Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022” 
 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.27310 din 23.11.2022 al președintelui Consiliului 
Județean Prahova şi Raportul Biroului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, 
Sport-Tineret, ONG-uri, Turism nr. 27311 din 23.11.2022., privitoare la aprobarea 
Regulamentului de Regulamentului de organizare a ”Galei de Excelență a 
Învățământului Prahovean în anul 2022”; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.111 alin.(5) și alin. (5’) al Legii nr. 1/2011, Legea educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. III alin. (3) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prelungirea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte 
normative; 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (5) lit. a, și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare a ”Galei de Excelență a 
Învățământului Prahovean în anul 2022”conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la 
cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 
Vicepreședinte 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

   Hermina Adi Bîgiu 
 

Ploiești, 29 noiembrie 2022 
 
Nr. 397 



 

 

ROMÂNIA        Anexa la 

JUDEȚUL PRAHOVA    Hotărârea Consiliului Județean Prahova 

CONSILIUL JUDEȚEAN    Nr.____din data de_______ 

 

  R E G U L A M E N T 
 

pentru organizarea”Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022” 
 

Capitolul I – Dispoziții Generale 
Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea criteriilor și a procedurii de premiere a 
elevilor din învățământul preuniversitar care au obținut distincții la concursuri, examene și 
olimpiade  în anul 2022, precum și a profesorilor care i-au pregătit. 
Art.2. Prin rezultate deosebite înțelegem: premii și mențiuni la concursuri, examene și 
olimpiade școlare de la nivel național și internațional, organizate și finanțate de Ministerul 
Educației Naționale. 
Capitolul II – Cadrul legal 
Art.3. La baza elaborării prezentului regulament , stau următoarele prevederi: 
- art. III alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prelungirea unor termene, precum și modificarea și completarea  unor acte 
normative; 

Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2022 se pot acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive 
internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au 
obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe 
discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în 
alocarea bugetară”. 
- art. 12 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare: ” (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente 
elevilor și studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate 
remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive”. 
- art. 111 alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare: ” Consiliul județean asigură fonduri pentru organizarea și desfașurarea 
olimpiadelor și a concursurilor școlare județene, precum și pentru acordarea stimulentelor 
financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale si cadrelor didactice 
care s-au ocupat de pregatirea acestora.” 
Capitolul III – Alocarea resurselor financiare 
Art.4. Suma necesară premierii se va aloca din bugetul propriu al Județului Prahova. 
Capitolul IV – Locul și perioada desfășurării 
Art.5. Acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice va avea loc într-un cadru festiv, și 
se va desfășura sub denumirea ”Gala de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 
2022”. 
Art.6. Data și locul evenimentului urmează a se stabili ulterior prin dispoziție a 
Președintelui Consiliului județean Prahova. 
Capitolul V – Modalitatea de acordare a premiilor și cuantumul acestora 



 
 
 
Art.7. Rezultatele obținute la nivelul întregului județ vor fi transmise de către unitățile 
școlare și verificate de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova, care va înainta 
Consiliului județean Prahova o situație centralizată. 
Art.8. În cadrul evenimentului, vor fi premiați elevii și profesorii îndrumători ai acestora, 
care, în anul 2022 au obținut distincții  
Art.9. Propunerile privind elevii și cadrele didactice care au obținut distincții la concursuri, 
examene și olimpiade școlare și concursuri sportive școlare, se fac de către Inspectoratul 
Școlar Județean Prahova, pe baza unei situații centralizate. 
Art.10. Cuantumul net al premiilor se acordă diferențiat, în funcție de categoria de 
competiție și de rezultatul obținut, pentru elevii şi profesorii care au obţinut distincţii la 
olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale, examene,  pe 
discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în 
alocarea bugetară,, după cum urmează: 
 

I. Concursuri, examene și olimpiade școlare naționale, organizate și finanțate de 
Ministerul Educației Naționale : 
 

Locul I   -  1800 lei 
Locul II  -  1400 lei 
Locul III -  1000 lei 
Locul IV (mențiune) 700 lei 
Locul V – medalii, mențiuni și premii speciale – 500 lei 
 
II. Concursuri, examene și olimpiade internaționale: 

 
Locul I -  4000 lei 

      Locul II - 3000 lei 
      Locul III -2000 lei 
      Locul IV (mențiune) 1500  lei 
      Locul V medalii, mențiuni și premii speciale 1000 lei 
 

III. Concursuri sportive, școlare: 
Locul I – 1800 lei 
Locul II- 1400  lei 

      Locul III 1000.lei 
      Locul IV (mențiune) 700 lei 
      Locul V medalii, mențiuni și premii speciale  500 lei  

 
 
Art.11. (1) Elevii care au obținut mai multe rezultate deosebite la concursuri, examene 
școlare, olimpiade sau concursuri sportive școlare, la aceeași disciplină, vor fi premiați o 
singură dată, pentru rezultatul cel mai bun. 
(2) Elevii care au obținut mai multe rezultate deosebite la discipline diferite, la concursuri 
examene școlare, olimpiade, sau concursuri sportive școlare, vor fi premiați pentru fiecare 
în parte. 



(3) În cazul competițiilor sportive școlare individuale sau de echipă, premierea se va face 
individual și pentru fiecare membru al echipei, corespunzător rezultatului obținut în 
competiție; 
(4) Profesorii care au pregătit elevii pentru concursuri, examene școlare, olimpiade și 
concursuri școlare sportive, vor fi premiați o singură dată, pentru rezultatul cel mai bun, cu 
valoarea premiului aferent locului obținut de către elevul/sportivii pregătiți. 
Art.12. (1) Premiile prevăzute de prezentul regulament se plătesc în numerar. 
(2) Veniturile realizate din premiile prevăzute în prezentul Regulament sunt supuse 
regimului fiscal prevăzut de legislația fiscală în vigoare la data plății acestora. 
Art.13. Acordarea și plata premiilor prevăzute de prezentul regulament se finanțează din 
bugetul propriu al Județului Prahova. 
Capitolul VI – Dispoziții finale 
Art.14. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data aprobării sale în ședința 
Consiliul județean Prahova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE, 
Nr.27310/23.11.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare a ”Galei de Excelență a 
Învățământului Prahovean în anul 20022” 

 
Una din prioritățile administrației publice județene este performanța educațională și 

promovarea valorilor județului. În acest context, Consiliul județean Prahova acordă o 
atenție deosebită învățământului susținând și totodată recunoscând excelența în educație. 

Ca expresie a recunoașterii și aprecierii performanței în educație, dar și pentru a 
motiva obținerea unor rezultate excepționale în continuare, Consiliul județean Prahova 
propune organizarea unei ceremonii de acordare a unor premii elevilor și profesorilor care, 
împreună, au obținut distincții la concursuri, examene școlare și olimpiade, sub denumirea 
”Gala de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022”. 

Potrivit normelor legale în vigoare respectiv: 
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare ; 
- Prevederile art. 111 alin (5) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare prin care Consiliul județean asigură fonduri pentru 
organizarea și desfășurarea olimpiadelor examenelor și a 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, 
respectiv a alin. (5’), din aceeași lege care specifică detaliile :”Cuantumul stimulentelor 
financiare prevăzute la alin. (5) se acordă în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a 
consiliului județean”; 
- Prevederile art. III alin. (3) din OUG nr. 130/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prelungirea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2022 se pot acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive 
internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au 
obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe 
discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în 
alocarea bugetară.”. 
- Prevederilor art.173 alin. (5) lit. a, și ale art. 182 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ținând cont de cele precizate, supunem spre analiză şi aprobare Regulamentul de 
organizare a ”Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022” 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, 
Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism 
Nr. 27311/ 23.11. 2022 

 

R A P O R T 

privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

”Galei de Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022” 

 

Potrivit art. 173 alin. (5) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 
educația, în acest context, acordându-se un interes deosebit învățământului. 

Prin premierea elevilor și cadrelor didactice, se urmărește răsplătirea efortului 
acestora în obținerea unor distincții la nivel național și internațional dar și motivarea lor 
pentru realizarea de noi performanțe. 

Având în vedere atribuțiile conferite de legislația în vigoare în domeniul educației, 
Consiliul județean Prahova are posibilitatea organizării unui eveniment în cadrul căruia să 
acorde premii elevilor și profesorilor care i-au călăuzit pentru obținerea acestor merite la 
concursurile, examenelor școlare și olimpiadele, în anul 2022. Pentru stabilirea cadrului 
legal și organizatoric al desfășurării acestui eveniment s-a întocmit și înaintat spre avizare 
Regulamentul anexă la Proiectul de hotărâre privind organizarea Galei de Excelență a 
Învățământului Prahovean în anul 2022. 

Astfel, având în vedere prevederile: 

- art.111 alin (5) din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare: ”Consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București asigură fonduri 
pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și a concursurilor școlare județene/ale 
municipiului București, 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” și alin (5^1) din același art. 111 care vine cu precizarea: ” Cuantumul 
stimulentelor financiare prevazute la alin. (5) se acordă în baza unui regulament aprobat 
prin hotărâre a consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București”, 

- art. III,  alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prelungirea unor termene, precum și  modificarea și completarea 
unor acte normative,cu modificările și completările ulterioare:  

Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2022 se pot acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive 
internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au  



obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe 
discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în 
alocarea bugetară”. 

 Se avizează FAVORABIL Proiectul de hotărâre privind organizarea Galei de 
Excelență a Învățământului Prahovean în anul 2022. 

 

 

Biroul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

      Șef serviciu  

    Consilier Marius Constantin Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Iaroslava Mihaela Moiceanu 

 

 

 


