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Anexa nr. 1 la HCL nr. 317/2022

METODOLOGIE de acordare a granturilor pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor
școlare
I. Preambul
(1) La nivelul municipiului Alba Iulia există un număr relativ important de
unități de învățământ preuniversitar care au nevoie de o finanțare corespunzătoare
pentru a garanta un serviciu public de învățământ de calitate.
(2) Pentru Consiliul local al municipiului Alba Iulia, sprijinirea actului
educațional din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentat și va
reprezenta o prioritate. În acest sens, se dorește crearea unui cadru adecvat atingerii
acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor criterii de acordare a unor
granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba
Iulia.
(3) Granturile se acordă unităților de învățământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru stimularea
procesului educațional în scopul participării cadrelor didactice de predare, cadrelor
didactice de conducere, de îndrumare, control și cadrelor didactice auxiliare la
programe de formare profesională și/sau achiziționării de carte școlară, laptopuri,
tablete, licențe software, taxe participare simpozioane/conferințe, alte materiale
didactice specifice și necesare domeniului de activitate și pentru performanțele
școlare în scopul recompensării performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor
și cadrelor didactice.
(4) Granturile se acordă din bugetul Consiliului local al municipiului Alba Iulia,
cu respectarea prevederilor art. 107 alin (2) și (3) din Legii nr. 1/2011 – Legea
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 129 alin (2) lit.
„d” coroborat cu art. 129 alin (7) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Prin acordarea acestor granturi, se urmăresc obiectivele:
a) susținerea activității cadrelor didactice de conducere, de îndrumare, control și
cadrelor didactice auxiliare din municipiul Alba Iulia, precum și stimularea
perfecționării profesionale a acestora;
b) îmbunătățirea actului didactic a cadrelor didactice din municipiul Alba Iulia;
c) susținerea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice de conducere, de
îndrumare, control și cadrelor didactice auxiliare din municipiul Alba Iulia în sistemul
public de învățământ performant.
d) identificarea nivelului performanțelor elevilor și cadrelor din ciclul preuniversitar de
stat care au obținut rezultate deosebite la concursurile de tip olimpiadă și competiții
școlare, organizate de Ministerul Educației (faza judeteana), examenul de evaluare
națională (elevi cu media 10) și examenul de bacalaureat (elevi cu media 10).

e) dezvoltarea și adaptarea politicilor strategice educaționale la nivel local.
f) identificarea direcțiilor de evoluție/dezvoltare profesională și orientarea dezvoltării
profesionale a cadrului didactic și a elevilor în vederea stimulării și obținerii unor
performanțe educaționale de succes.
g) crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul
educațional.
h) tratarea diferențiață a personalului didactic, prin recompensarea cadrelor didactice,
în urma rezultatelor excepționale obținute de elevii acestora la concursurile de tip
olimpiadă și competiții școlare, organizate de Ministerul Educației (faza judeteana),
examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat.
II Tipuri de granturi:
(1) Pentru stimularea cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de
conducere, de îndrumare și control.
a) Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de
conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat în scopul
participării la programe de formare profesională și/sau achiziționării de carte școlară,
laptopuri, tablete, licențe software, taxe participare simpozioane/conferințe, alte
materiale didactice specifice și necesare domeniului de activitate.
(2) Pentru stimularea cadrelor didactice auxiliare.
b) Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice auxiliare din învățământul
preuniversitar de stat în scopul participării la programe de formare profesională și/sau
achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe participare
simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare domeniului de
activitate.
(3) Pentru recompensarea performanțelor individuale ale cadrelor didactice ai
căror elevi au obținut premii la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare,
organizate de Ministerul Educației (faza judeteana).
c) Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice îndrumătoare din învățământul
preuniversitar de stat ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la concursurile de tip
olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin ordin al Ministerului Educației.
(4) Pentru recompensarea performanțelor individuale ale cadrelor didactice ai
căror elevi au obținut media 10 la examenul de evaluare națională.
d) Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de
stat de limba și literatura română și matematică care s-au ocupat de pregătirea elevilor
absolvenți de clasa a VIII-a și care au obținut media 10 la examenul de evaluare
națională.
(5) Pentru recompensarea performanțelor individuale ale cadrelor didactice ai
căror elevi au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.
e) Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de
stat care s-au ocupat de pregătirea elevilor absolvenți de clasa a XII-a/a XIII-a și care
au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.
(6) Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor
care au obținut un premiu la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare,
organizate de Ministerul Educației (faza judeteana).

(f) Acest tip de grant se acordă elevilor (individual sau de grup) din învățământul
preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite (locurile: I, II, III sau
mențiune) la concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, aprobate anual prin
ordin al Ministerului Educației.
(7) Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor
care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională.
g) Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat care au
obținut media 10 la examenul de evaluare națională.
(8) Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor
care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.
h) Acest tip de grant se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat care au
obținut media 10 la examenul de bacalaureat.
III Procedura de primire a granturilor
(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în calitate de beneficiari vor
informa cadrele didactice de conducere, de îndrumare, control și cadrelor didactice
auxiliare, asupra posibilității participării la programe de formare profesională și/sau
achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe participare
simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare domeniului de
activitate în vederea depunerii cererilor, conform anexei nr. 1A la Metodologie.
(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în calitate de beneficiari vor
centraliza cererile, le aprobă în Consiliul de Administrație, conform anexei nr. 1B la
Metodologie.
(3) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, vor solicita alocarea sumelor
echivalente numărului de cadre didactice de conducere, de îndrumare, control și
cadrelor didactice auxiliare doritoare să participe la programe de formare profesională
și/sau achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe
participare simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare
domeniului de activitate.
(4) După încheierea fiecărei etape a concursurilor de tip olimpiadă și competiții
școlare (faza judeteana), examen de evaluare națională și examen de bacalaureat,
unitățile școlare care au avut rezultate deosebite, vor înainta o cerere/solicitare pentru a
beneficia de grant, însoțită de o documentație/situație de premiere a elevilor și
profesorilor către Primăria municipiului Alba Iulia. Documentația va cuprinde
următoarele: tabel cu numele și prenumele elevilor/profesorilor, disciplina predată de
profesor/i, premiul obținut, copie CI/certificat de naștere profesori/elevi, diplomele
doveditoare (în copii, în conformitate cu originalul) pentru elevii care au obținut
rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza judeteana), date de contact ale
premianților (telefon, adresă de e-mail), conform anexei 1C la Metodologie.
(5) După primirea centralizatoarelor/documentaților de la fiecare unitate de
învățământ, datele vor fi centralizate de către Primăria municipiului Alba Iulia, se va
încheia un contract de finanțare, conform anexei nr. 2 la HCL, în vederea alocării
sumelor de bani.
(6) Sumele de bani vor fi alocate anual prin Hotărâre de Consiliul local, pentru
fiecare grant în parte, respectiv: pentru stimularea procesului educațional în scopul
participării cadrelor didactice de predare, cadrelor didactice de conducere, de
îndrumare, control și cadrelor didactice auxiliare la programe de formare profesională

și/sau achiziționării de carte școlară, laptopuri, tablete, licențe software, taxe
participare simpozioane/conferințe, alte materiale didactice specifice și necesare
domeniului de activitate și pentru fiecare concurs de tip olimpiadă și competiții
școlare, organizate de Ministerul Educației (faza judeteana), examenul de evaluare
națională și examenul de bacalaureat, având în vedere faptul că au loc de desfășurare la
date diferite.
(7) Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor
și cadrelor didactice se va organiza o ceremonie de acordare a premiilor, în cadru
festiv. Elevii și profesorii premianți vor primi: un premiu în bani, o diplomă și un
buchet de flori. Premianții vor fi anunțați telefonic sau prin e-mail cu privire la ziua,
ora și locul unde va avea loc festivitatea.

Alba Iulia, 29 iunie 2022
Președintele ședinței,
Consilier
Nanu Dana Elisabeta

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

Anexa nr. 1A la METODOLOGIE

CERERE

Subsemnatul/a ____________________________________, cadru didactic de
predare, de conducere, de indrumare, control și cadrele didactice auxiliare la
_____________________________________________________, domiciliat/ă în
________________________________________________, având actul de identitate
C.I. Seria ________, CNP ______________________________, prin prezenta solicit
acordarea stimulentului educațional în valoare de _____________________ lei,
conform Hotărârii nr. ___________________________________________
a Consiliului local a municipiului Alba Iulia.
Declar pe propia răspundere, cunoscând prevederile legale privind declarațiile
în fals și uz de fals, că nu am mai făcut o astfel de solicitare ca reprezentant/ă al unei
alte unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia.
Solicitant:_____________________________________________________________
Unitatea de învățământ:__________________________________________________
Telefon:______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Materiile predate: ______________________________________________________
Alte mențiuni: ________________________________________________________

Data

Semnătura

Anexa nr. 1B la METODOLOGIE

Nr. _____________________

Centralizator

Unitatea de învățământ _____________________________________
Nr.
Crt
.

Cadru didactic de
predare, de conducere, de
indrumare, control si
cadrele didactice auxiliare
(Nume, inițiala tatălui,
prenume)

Fracțiune din norma
didactică

Suma solicitată

Se solicită suma de _____________LEI, reprezentând valoarea stimulentelor
educaționale pentru un număr de _____________ cadre didactice de predare, de
conducere, de indrumare, control si cadrele didactice auxiliare.
Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din data de _________________.
Director (Nume și Prenume)
________________________
Semnatură
_______________________

Anexa nr. 1C la METODOLOGIE

Către,
MUNICIPIUL ALBA IULIA

Se solicită suma de _____________LEI, reprezentând valoarea grantului pentru
unitatea de învățământ ______________________________ pentru un număr de
_______ cadre didactice/elevi care au obținut rezultate deosebite la concursurile de tip
olimpiadă și competiții școlare, organizate de Ministerul Educației (faza judeteana)/
examenul de evaluare națională/ examenul de bacalaureat.
Anexăm situația cadrelor didactice/elevilor care au obținut rezultate deosebite la
concursurile de tip olimpiadă și competiții școlare, organizate de Ministerul Educației
(faza judeteana)/ examenul de evaluare națională/ examenul de bacalaureat.
NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME ELEV

NUME ȘI PRENUME CADRU
DISCIPLINA
DIDACTIC DE ÎNDUMARE

Director (Nume și Prenume)
________________________
Semnatură
_______________________

PREMIUL
OBȚINUT

