
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

         - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ 

din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în 
domeniul performanțelor școlare 

 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 583/CLM/12.12.2017, prin care se propune aprobarea Metodologiei de 
acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate 
deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare; 
       - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. nr. 32.981/08.12.2017; 
         - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, 
culte,  familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile art. 107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
         În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 1, art. 45, alin. (1)  
şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   Art. 1.– Se aprobă Metodologia de acordare de granturi unităților de 
învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii 
sau în domeniul performanțelor școlare, metodologie prevăzută în anexa care 
face parte din prezenta hotărâre. 
 



       Art. 2.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Direcția 

Finanțe Publice Locale şi Serviciul Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 
 
 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                         Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 decembrie 2017 
Nr. 347 
 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



      ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL BUZĂU 
                MUNICIPIUL BUZĂU       
                        - PRIMAR -  
             Nr. 583/CLM/12.12.2017 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ 

din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în 
domeniul performanțelor școlare 

 
 

      Art. 107 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede că: 
       (1) Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru premierea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în 
domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. 
        (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, contribuie la finanţarea suplimentară, acordând granturi unităţilor de 
învăţământ, în baza unei metodologii proprii. 
         (3) Finanţarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat 
între unitatea şcolară şi finanţator. 
          Având în vedere  cele prezentate, pentru a putea contribui la finanțarea 
suplimentară prin acordarea de granturi unităților de învățământ din municipiul 
Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul 
performanțelor școlare a fost elaborată această metodologie pe care vă rog să 
o aprobați în forma și conținutul prezentat. 
                            
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare şi Cooperare Interinstituţională - 
Nr. 32.981/08.12.2017 

 
 
 

R A P O R T 
pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ 

din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în 
domeniul performanțelor școlare 

 
 

        Art. 107 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede că: 
        (1) Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru premierea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în 
domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. 
         (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, contribuie la finanţarea suplimentară, acordând granturi unităţilor de 
învăţământ, în baza unei metodologii proprii. 
         (3) Finanţarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat 
între unitatea şcolară şi finanţator. 
         Față de cele prezentate vă rog să aprobați promovarea pe ordinea de zi a 
şedinţei, Consiliului Local al Municipiului Buzău, a proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din 
municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul 
performanțelor școlare, proiect prezentat în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

 
 

                                              Întocmit, 
                                                 Florea Androne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXĂ 
                                                   la Hotărârea nr. 347 din 18 decembrie 2017 

                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

 
METODOLOGIE 

de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu 
rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor 

școlare 
 
 
     ART. 1 
         (1) Finanţarea suplimentară prin acordare de granturi unităților de 
învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii 
sau în domeniul performanțelor școlare se realizează pe bază de contract 
încheiat între unitatea şcolară şi finanţator. Sumele stabilite pentru finanţarea 
suplimentară provenite de la bugetul municipiului Buzău, sunt evidenţiate în 
contractul încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.  În contract sunt 
specificate: numărul de cazuri care s-au finalizat cu rezultate deosebite în 
domeniul incluziunii, numărul de premii, nivelul premiilor obținute de  fiecare 
elev care a obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale, la  etapa 
națională a olimpiadelor naționale școlare și la concursurile școlare organizate 
și finanțate de M.E.N.                                                                                                     
(2) Contractele pentru alocarea de granturi unităților de învățământ din 
municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul 
performanțelor școlare  sunt supuse controlului efectuat de organele abilitate în 
acest sens. Curtea de Conturi are calitatea de a axercita controlul financiar 
asupra derulării activităţii finaţate din fonduri publice. 

ART. 2 
Olimpiadele internaționale  recunoscute, pentru care se aplică prevederile 
prezentei metodologii sunt: 

• Limbă și comunicare 

1 - Olimpiada internațională de lectură; 

2 - Olimpiada internațională de lingvistică; 

3 - Olimpiada internațională de limba și literatura maghiară; 

4 - Olimpiada internațională de limba și creație literară rromani; 

5 -  Olimpiada internațională de limba turcă; 

6 -  Olimpiada internațională de limba germană; 

7 -  Olimpiada internațională de limba rusă; 

8 -  Olimpiada internațională de limba polonă; 

9 -  Olimpiada internațională de latină – Arpino; 

10 -  Olimpiada internațională de latină – Sulmona; 

11  - Olimpiada internațională de latină – Venosa; 

12  - Olimpiada internațională a elenismului; 

13  - Olimpiada internațională de limba franceză; 

14  - Olimpiada internațională de greacă veche; 



 Matematică și științe 

15 - Olimpiada internațională de matematică 
16 - Olimpiada balcanică de matematică 
17 - Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori 
18 – Olimpiada europeană de matematică pentru fete 
19 – Olimpiada de matematică pentru liceele maghiare din Europa 
20 - Olimpiada de matematică pentru gimnaziile maghiare din Europa 
21 – Olimpiada internațională de fizică 
22 – Olimpiada internațională de fizică a țărilor din Asia 
23 - Olimpiada internațională de astrofizică și astronomie 
24 - Olimpiada internațională de astronomie 
25 - Olimpiada internațională de chimie 
26 - Olimpiada internațională de chimie "D. Mendeleev" 
27 - Olimpiada balcanică de chimie 
28- Olimpiada internațională de biologie 
29 – Olimpiada pluridisciplinară "Tuymaada" 
30 - Olimpiada internațională de științe pentru juniori 
31 - Olimpiada internațională de științe a Uniunii Europene 
32 - Olimpiada internațională științele pământului 

•       Om și societate 

33 - Olimpiada internațională de filozofie 
34 - Olimpiada internațională de geografie 
35 - Olimpiada balcanică de geografie 

•           Tehnologii 

36 - Olimpiada internațională de informatică 
37 - Olimpiada de informatică a țărilor din Europa centrală 
38 - Olimpiada balcanică de informatică 
39 - Olimpiada balcanică de informatică pentru juniori 
40 - Olimpiada pluridisciplinară "Tuymaada" 
41 - Olimpiada europeană de informatică pentru juniori  
 

Lista cu olimpiadele internaționale  recunoscute, pentru care se aplică 
prevederile prezentei metodologii este preluată din anexa cu nr. 
40.982/31.10.2017 care conține  LISTA COMPLETATĂ A OLIMPIADELOR 
INTERNAȚIONALE recunoscute de MEN, pentru care se aplică prevederile 
Legii nr. 235/2010 pentru acordarea bursei de merit olimpic international, 
elevilor premiați la olimpiadele internationale din anul școlar 2016-2017.  

 
     ART. 3 
Olimpiadele naționale  recunoscute, pentru care se aplică prevederile prezentei 
metodologii sunt: 

A. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU 
              1 -  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. V-VIII) 
              2 -   LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. IX-XII) 
              3 - LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ    
              4 - LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ 
              5 - LIMBA TURCĂ MATERNĂ 
              6 - LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ 



              7 -  LIMBA POLONĂ MATERNĂ 
              8 - LIMBA RROMANI MATERNĂ 
              9 -  LIMBA RUSĂ  MATERNĂ 
              10 - LIMBA SÂRBĂ  MATERNĂ 
              11 – LIMBA SLOVACĂ MATERNĂ 
              12 -  LIMBA CEHĂ MATERNĂ 
              13 - LIMBA CROATĂ MATERNĂ 
              14  - LIMBA NEOGREACĂ 
              15 - LIMBI ROMANICE: LIMBA FRANCEZĂ 
              16 -  LIMBI ROMANICE:SPANIOLĂ, PORTUGHEZĂ, ITALIANĂ 
              17 - LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 
              18 – LIMBA ENGLEZĂ 
              19 - LIMBA RUSĂ MODERNĂ 
              20 - LIMBI CLASICE:  GREACA VECHE, LATINĂ 
              21 -  MATEMATICĂ  
              22-  ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ 
              23 -     FIZICĂ 
              24 - CHIMIE 

     25 - BIOLOGIE 
     26 - GEOGRAFIE 
     27 - INFORMATICĂ 
     28 - TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
     29 - ISTORIE 
     30 - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN 
ROMĂNIA 
     31 - STIINŢE SOCIO-UMANE 
     32 - PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) 
     33 - RELIGIE (seminarii şi licee teologice ortodoxe) 
     34 - RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară 
     35 - RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC și UNITARIAN 
     36 - RELIGIE – Limba română Cultele: Romano-Catolic și Greco-
Catolic Cls. VII-XII (colegii/licee teologice) 
     37 - RELIGIE – Alianța Evanghelică 
     38 - RELIGIE (cultul musulman de limbă turcă) 
     39 - ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ISTORIA ARTELOR (cls. XI-
XII) 
    40 - MUZICĂ - Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice - 
cls.IX-XII 
    41 - MUZICĂ - Interpretare instrumentală - cls.III-VIII 
    42 - OLIMPIADA CORALĂ 
    43 - COREGRAFIE  (cls. VII-XII) 
    44 - ARTA ACTORULUI Cls. XI-XII 
    45 - PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 
    46 - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT („OLIMPIADA NAŢIONALĂ A 
SPORTULUI ŞCOLAR” și „GIMNAZIADA") – Potrivit  Anexei A și Anexei 
B , din care:   
Anexa A  - „OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR”:                             
- ATLETISM - PENTATLON ŞCOLAR PE ECHIPE  



- CROS INDIVIDUAL                                                                                                       

- FOTBAL PE TEREN REDUS                                                                                   

- HANDBAL 

- OINĂ                                                                                                                 

- RUGBY                                                                                                                       

- ŞAH                                                                                                                          

- TENIS DE MASĂ                                                                                                  

- VOLEI                                                                                                                                    

- BASCHET 

Anexa B - „GIMNAZIADA": 
- ATLETISM - TETRATLON ŞCOLAR PE ECHIPE  

- BADMINTON 

- BASCHET 

- FOTBAL PE TEREN REDUS 

- HANDBAL 

- OINĂ 

- RUGBY 

- ŞAH 

- TENIS DE MASĂ 

- VOLEI 

     47 - DISCIPLINE TEHNOLOGICE – Potrivit Anexei C    
  

- Educaţie tehnologică , clasele  V-VIII  
 

-  Mecanică, clasele  XI-XII  
- Construcţii, instalații și lucrări publice, clasele  XI-XII  
-  Electric, electrotehnic, electromecanic, clasele  XI-XII  
-  Electronică, automatizări, telecomunicații, clasele  XI-XII  
-  Industrie textilă și pielărie, clasele  XI-XII  
-  Fabricarea produselor din lemn, clasele  XI-XII  
-  Economic, administrativ, comerț, clasele  XI-XII  
-  Turism şi alimentaţie, clasele  XI-XII  
-  Agricultură – creşterea animalelor, clasele  XI-XII  
-  Agricultură – cultura plantelor, clasele  XI-XII  
-  Protecţia mediului, clasele  XI-XII  
-  Industrie alimentară, clasele  XI-XII  
-  Analiza produselor alimentare, clasele  XI-XII  

48 – RELIGIE (Cultul Ortodox) 
 

B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ȘI TRANSDISCIPLINARE 
49 - OLIMPIADA ANIMATORILOR (LICEE PEDAGOGICE - cls.IX-XII) 
50 - OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.V-XII) 
51 - OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ „Solomon Marcus” 
(clasele V – XII) 
                      - Secțiunea de antrenament „+ POEZIE” (cls.V-VI) 



                      -  Secțiunea de exercițiu (cls.VII-VIII) 
                      -   Secțiunea de performanță (cls.IX-XII) 
52 - OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL 
CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII) 
53 - OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI 
54 - OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE 
PĂMÂNTULUI” 
55 - OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI 
GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” 

                                      
                                          

Lista cu olimpiadele naționale  școlare, pentru care se aplică prevederile 
prezentei metodologii este preluată din anexa cu nr. 26395/16.02.2017 care 
conține CALENDARUL OLIMPIADELOR NAȚIONALE ȘCOLARE pentru anul 
școlar 2016-2017. Anexele A, B și C au fost publicate, în completarea acestui 
calendar, pe site-ul M.E.N. în luna februarie 2017. 
 
     ART. 4 

Lista cu concursurile școlare organizate și finanțate de M.E.N. este 
prevăzută în Anexa nr. 5 la O.M.E.N. nr. 3248/14.02.2017. Anual se 
modifică/completează lista cu olimpiadele internaționale  recunoscute de M.E.N. 
lista cu olimpiadele naționale  școlare, conform prevederilor ordinelor M.E.N. și 
lista cu concursurile școlare organizate și finanțate de M.E.N.                                                                                                      
   ART. 5 
   Sumele atribuite fiecărei unități de învățământ pentru finanţarea 
suplimentară se alocă proporţional cu numărul rezultatelor deosebite în 
domeniul incluziunii și/sau numărul de premii obținute de elevii cu rezultate 
deosebite la olimpiadele internaționale, la etapa națională a olimpiadelor 
naționale școlare și la concursurile școlare organizate și finanțate de M.E.N. Se 
iau în calcul locurile I, II și III, respectiv medalia de aur, medalia de argint și 
medalia de bronz și mențiunile/premiile speciale. 
 Pentru încadrarea în suma alocată în buget se utilizează un algoritm de 
calcul cu respectarea coeficienților de ierarhizare prezentați, astfel: 

A - Olimpiadele internaționale    
Locul I:                                                     15 x  VR lei                                                                                   
Locul II:                                                    12,5 x  VR lei                                                                      
Locul III:                                                   10 x  VR lei  
Mențiune:                                                   8 x  VR lei 
Medalia de aur:                                          7,5 x  VR lei                                                                                   
Medalia de argint:                                      6,25 x  VR lei                                                                      
Medalia de bronz:                                      5 x  VR lei  
Premiu special:                                          4 x  VR lei 
 
 
B - Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare                                                   
Locul I:                                                    7,5 x  VR lei   

              Locul II:                                                   5 x  VR lei  
              Locul III:                                                  2,5 x  VR lei  

 Mențiune:                                               1 x  VR lei 



  
              C - Rezultate deosebite în domeniul incluziunii  

         Cazuri care s-au finalizat cu rezultate deosebite în domeniul 
incluziunii :   20 x VR. 

             D – Concursuri școlare organizate și finanțate de M.E.N. 
Locul I:                                                    1,5 x  VR lei   

              Locul II:                                                   1 x  VR lei  
              Locul III:                                                  0,5 x  VR lei  
 
 

          Valoarea standard de referință exprimată în lei (VR), se determină 
pe baza algoritmului de calcul, după cum urmează: 

 
VR (lei) = suma aprobată în bugetul municipiului cu această destinație (lei) 

/ {[(15 x nr. de locuri I ) +  (12,5 x nr. de locuri II) +  (10 x nr. de locuri III) + (8 x 
nr. de mențiuni)+ (7,5 x nr. de medalii de aur) + (6,25 x nr. de medalii de argint) 
+ (5 x nr. de medalii de bronz) + (4 x nr. de premii speciale)]" +  [(7,5 x nr. de 
locuri I) +  (5 x nr. de locuri II) +  (2,5 x nr. de locuri III) + (1 x nr. de mențiuni)] "" 
+ [20 x numărul rezultatelor deosebite în domeniul incluziunii]""" + [(1,5 x nr. de 
locuri I ) +  (1 x nr. de locuri II) +  (0,5 x nr. de locuri III)]* } . 

  " – pentru olimpiadele internaționale; 
"" – pentru etapa națională a olimpiadelor naționale școlare. 
""" – pentru cazurile care s-au finalizat cu rezultate deosebite în domeniul 

incluziunii; 
         * - pentru concursurile școlare organizate și finanțate de M.E.N. 

 
    ART. 6 
     Suma atribuită unei unități de învățământ pentru finanţarea 

suplimentară se alocă proporţional cu numărul rezultatelor deosebite în 
domeniul incluziunii și/sau numărul de rezultate deosebite la olimpiadele 
internaționale și la etapa națională a olimpiadelor naționale școlare obținute de 
elevii școlii.  

 
S (lei) = VR (lei) x {[(15 x nr. de locuri I ) +  (12,5 x nr. de locuri II) +  (10 x 

nr. de locuri III) + (8 x nr. de mențiuni) + (7,5 x nr. de medalii de aur) + (6,25 x 
nr. de medalii de argint) + (5 x nr. de medalii de bronz) + (4 x nr. de premii 
speciale)]" +  [(7,5 x nr. de locuri I) +  (5 x nr. de locuri II) +  (2,5 x nr. de locuri 
III) + (1 x nr. de mențiuni)] "" + [20 x numărul rezultatelor deosebite în domeniul 
incluziunii ] """ +  [ (1 x nr. de locuri II) +  (0,5 x nr. de locuri III)]* }. 

" – pentru olimpiadele internaționale; 
"" – pentru etapa națională a olimpiadelor naționale școlare; 
""" – pentru cazurile care s-au finalizat cu rezultate deosebite în domeniul 

incluziunii 
         * - pentru concursurile școlare organizate și finanțate de M.E.N. 

 
    ART. 7 

    Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, 



ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de unitatea de învățământ în baza 

contractului încheiat între unitatea şcolară şi finanţator se fac potrivit normelor 

privind finanţele publice. Curtea de Conturi are calitatea de a axercita controlul 

financiar asupra derulării activităţii  finaţate din fonduri publice. 

 

       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
         consilier Alexandru Mihai 
 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
      Eduard Pistol 

 

 


