
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 536/2016 

privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar 

 

În temeiul articolului 108 din Constituţia României, republicată și al  art. 57 alin. (4), art.111 alin. (1) lit. 

h) și alin. (5)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre: 

 

 ARTICOL UNIC. Hotărârea de Guvern  nr. 536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte 

din învățământul preuniversitar,  publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 10 august 2016, se modifică 

și se completează și va avea următorul cuprins: 

 

1. Articolul 2 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

„Art.2 Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competițiilor școlare, 

extrașcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați, 

profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților, sunt prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

 

2. Teza întâi a articolului 4 din Anexă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. Drepturile elevilor și ale cadrelor didactice, prevăzute la art. 1, 2 și 3, precum şi celelalte 

cheltuieli privind desfăşurarea competițiilor școlare: chirii pentru sălile de spectacole, de conferinţe şi 

pentru bazele sportive, diplome, medalii, afişe, bannere, plachete, trofee, ştampile, suveniruri, materiale 

promoţionale, excursii, vizite, spectacole, publicitate, publicaţii, închirieri de mijloace de transport şi 

aparatură electronică, materiale de logistică și de laborator, materiale consumabile, plata membrilor 

comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naționale, a membrilor comisiilor 

centrale/grupurilor de lucru  ale comisiei centrale a olimpiadelor naționale, a membrilor comisiei 

județene/a municipiului București de organizare a olimpiadei naționale, plata membrilor  comisiei 

județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

pentru olimpiadele naționale, plata ghizilor şi a translatorilor participanți la competițiile școlare 

internaționale organizate de MEN în țară, precum şi a altor activităţi se suportă după cum urmează:” 

 

3.       Punctul (i) litera b) a articolului 4 din Anexă se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (i) transportul elevilor și al cadrelor didactice care însoțesc elevii la această etapa a competiției şcolare, 

care se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv 

din bugetul inspectoratelor școlare pentru palatele copiilor, cluburile copiilor  și pentru cluburile sportive 

școlare, de care aparţin aceştia” 

 

4.       După punctul (ii) de la litera b) a articolului 4 din Anexă se introduce un punct nou, punctul (iii) 

cu următorul cuprins: 

„(iii) transportul, cazarea şi masa pentru cadrele didactice din învățământul universitar care sunt membrii 

comisiilor centrale/grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competițiilor şcolare naționale sau ai 

comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naționale, care se suportă din fondurile 

alocate de MEN inspectoratului școlar județean/al municipiului București - organizatorul acestor 

activități.” 
 



PRIM-MINISTRU, 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 

5.       Litera c) a articolului 4 din Anexă se modifică și va avea următorul cuprins; 

„c) pentru pregătirea centralizată a loturilor naționale și pentru activitatea membrilor comisiilor 

centrale/grupurilor de lucru  ale comisiei centrale a olimpiadelor naționale, a membrilor comisiei 

județene/a municipiului București de organizare a olimpiadei naționale, de către MEN din fondurile 

alocate inspectoratului școlar județean/al municipiului București - organizatorul acestor activități; 

excepţie face transportul elevilor și al cadrelor didactice care însoțesc elevii la aceste activități care se 

suportă de către unitățile de învățământ de care aparţin aceştia, iar pentru activitatea membrilor  

comisiei județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a 

contestațiilor de către Consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București din fondurile 

alocate pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene/ale 

municipiului București. Cuantumul plăţii membrilor comisiilor de pregătire centralizată a loturilor 

naționale în vederea participării la competiţiile internaţionale finanţate de către MEN, membrilor 

comisiilor centrale/grupurilor de lucru  ale comisiei centrale a olimpiadelor naționale, membrilor 

comisiei județene/a municipiului București de organizare a olimpiadei naționale, membrilor  comisiei 

județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

pentru olimpiadele naționale, a ghizilor şi a translatorilor  pentru competițiile internaţionale organizate 

în țară, se stabilește prin ordin al ministrului educaţiei naționale și se indexează, anual, în funcţie de 

evoluţia preţurilor.”  

 

6.      După litera c) a articolului 5 din Anexă se introduce o nouă literă, litera c'), cu următorul cuprins: 

„c'  pentru profesorul care a pregătit elevul premiat la competițiile școlare internaționale categoria I și 

respectiv a II-a, se acordă un stimulent financiar egal cu cel acordat elevului.  Dacă elevul a fost pregătit 

de mai mulți profesori, valoarea stimulentului financiar  echivalent cu cel acordat elevului se împarte în 

mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obține mai multe distincții pentru 

aceeași disciplină școlară, profesorului pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincția 

cea mai mare obținută de către elevul pregătit. Dacă elevul care  a obținut mai multe distincții pentru 

aceeași disciplină școlară, a fost pregătit de mai mulţi profesori, valoarea stimulentului echivalent cu 

distincția cea mai mare obținută de către elev se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. 

În cazul în care un profesor a pregătit mai mulți elevi care au obținut distincții la competiţiile şcolare 

internaționale, acesta primește un singur stimulent cu valoare egală cu cea a stimulentului acordat pentru 

cea mai mare distincție obținută de elevii săi.” 

 

7.      După articolul 5 din Anexă se introduce un nou articol,  articolul 5' care va avea următorul cuprins:  

„Art. 5' Stimulentele financiare prevăzute la art. 5, punctul A litera c'), se acordă profesorilor pregătitori 

declarați de către elevii premiați. Sintagma “profesor pregătitor” cuprinde cadru didactic/cercetător 

științific/student, persoane cu studii superioare care trebuie să facă dovada pregătirii lor în domeniul 

corespunzător disciplinei/disciplinelor pentru care  s-a obținut distincția.” 

 

8.      După articolul 6 din Anexă se introduce un nou articol, articolul 6' care va avea următorul cuprins 

„Art. 6' Cuantumurile stimulentelor financiare  acordate profesorilor care au pregătit elevii premiați la 

competițiile școlare prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se impozitează conform reglementărilor 

legale în vigoare.” 

 

 

 


