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JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Iniţiator: primarul comunei
Dudeştii Noi Alin Nica

HOTĂRÂREA
Nr. 8 din 14 feb 2011
privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de decernare a premiilor de
excelenţă în învăţământul comunal pentru anii 2010 şi 2011
Ţinând cont de H.C.L. nr. 1/2007 privind privind stabilirea criteriilor şi a
metodologiei de decernare a premiilor de excelenţă în învăţământul comunal,
Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), alin. (6)
lit.a şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se modifică Metodologia de acordare a premiilor de excelenţă în
învăţământul din comuna Dudeştii Noi pentru anii 2010 şi 2011 conform Anexei.Art.2.- Se alocă din bugetul local al comunei Dudeştii Noi suma de 10.000
de lei pentru fondul de premiere pentru premiile de excelenţă în învăţământul
comunal şi pentru organizarea acţiunii de decernare pentru anii 2010 şi 2011.Art.3.- Se numesc doamnele Elena Florea şi Cătălina Rîpă ca membrii din
partea Consiliului local în cadrul Comisiei de selecţie a dosarelor şi a doamnei
Tamara Niţă în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.Art.4.- Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi
Contencios Administrativ;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;
c) Şcolii cu Clasele I-VIII Dudeştii Noi;
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

GHEORGHE CHIRVĂSITU

 …………………………….…………………………
Nr. 8 din 14 februarie 2011

NICOLAE GEHL

Anexă
la HCL nr. 8 din 14 feb 2011

Metodologia de acordare a premiilor de excelenţă în
învăţământul din comuna Dudeştii Noi
Cap. 1 - Introducere
Art.1.- (1) Se instituie „premiul de excelenţă în învăţământul comunal” ca
mijloc de recunoştinţă şi stimulare pentru cadrele didactice şi pentru elevi ai
Şcolii Generale cu Clasele I-VIII Dudeştii Noi, care s-au remarcat prin aportul lor
la creşterea calităţii şi îmbunătăţirea rezultatelor în cadrul procesului educaţional
din cadrul comunei Dudeştii Noi.
(2) Obiectivele urmărite de această acţiune sunt următoarele:
a) îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor şcolii generale din
localitatea noastră;
b) eficientizarea învăţământului din localitate prin îmbunătăţirea calităţii
actului educaţional;
c) stimularea competiţiei între elevi pentru îmbunătăţirea situaţiei la
învăţătură a acestora;
d) stimularea competiţiei între cadrele didactice în scopul creşterii calităţii
actului educaţional;
e) creşterea rolului de formare şi de coeziune a dirigintelui în cadrul
colectivităţii şcolare;
f) întărirea legăturii dintre şcoală, mediul economic şi comunitatea locală.
Art.2.- (1) În fiecare an se vor acorda un număr de premii de excelenţă
pentru anul şcolar precedent în cadrul festivităţilor ce se vor organiza cu ocazia
deschiderii noului an şcolar.
(2) Prin excepţie, premiile de exelenţă ce trebuiau atribuite în anul 2010 se
vor acorda în 2011.
(3) În funcţie de sumele alocate în bugetul local, primarul comunei va
stabili prin dispoziţie graficul de desfăşurare a manifestării, numărul de premii şi
cuantumul acestora ţinând cont de regula că numărul şi cuantumul premiilor
acordate pentru cadre didactice va fi întotdeauna egal cu cel acordat pentru
elevi.
Art.3.- (1) Premiile se vor acorda în urma unui concurs de dosare.
(2) Gestionarea şi jurizarea activităţii de selecţie a dosarelor şi de
organizare a manifestării va fi asigurată de către o Comisie de selecţie a
dosarelor numită de către primarul comunei Dudeştii Noi prin dispoziţie şi numită
în continuare Comisie.
Cap. 2 - Funcţionarea Comisiei de selecţie a dosarelor
Art.4.- (1) Comisia va fi alcătuită din 5 membri cu următoarea
componenţă: 2 reprezentanţi desemnaţi de către Consiliul de administraţie al
Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, 2 reprezentanţi ai Consiliului local şi
un reprezentant al Primăriei Comunei Dudeştii Noi.
(2) Membrii Comisiei nu vor fi remuneraţi în nici un fel pentru activitatea
din cadrul comisiei.
(3) Nu pot avea calitatea de membru al Comisiei candidaţii, cadre
didactice, care şi-au depus dosarul în cadrul prezentei acţiuni.

Art.5.- (1) Comisia îşi va alege dintre membrii ei un preşedinte care va
conduce lucrările Comisiei şi va semna în numele Comisiei hotărârile şi toate
actele emise de către aceasta.
(2) Comisia îşi va alege dintre membrii ei un secretar care va asista
preşedintele la lucrările Comisiei, va redacta procesul verbal de şedinţă şi va
semna în numele Comisiei hotărârile şi toate actele emise de către aceasta în
lipsa preşedintelui.
(3) Dacă preşedintele comisiei nu poate participa din motive obiective la
şedinţele Comisiei secretarul comisiei va prelua şi atribuţiile preşedintelui.
Art.6.- (1) Comisia evaluează dosarele şi hotărăşte atribuirea nominală a
acestor premii.
(1) Deciziile în cadrul Comisiei se iau cu majoritate absolută de voturi,
respectiv de 3 voturi.
(2) Deciziile Comisiei pot fi contestate de cei interesaţi la Comisia de
soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor,
conform graficului de desfăşurare a manifestării.
(3) Serviciul de secretariat privind preluarea dosarelor va fi asigurat de
către secretariatul Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, ca partener în
proiect.
Cap. 3 - Funcţionarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Art.7.- (1) Componenţa nominală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
va fi numită prin dispoziţia primarului comunei Dudeştii Noi fiind formată din 3
membri în următoarea componenţă: un reprezentant desemnat de către Consiliul
de administraţie al Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, un reprezentant
ai Consiliului local şi un reprezentant al Primăriei Comunei Dudeştii Noi.
(2) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu vor fi remuneraţi în
nici un fel pentru activitatea din cadrul comisiei.
(3) Nu pot avea calitatea de membru al Comisiei candidaţii, cadre
didactice, care şi-au depus dosarul în cadrul prezentei acţiuni.
Art.8.- O persoană nu poate fi membră atât în Comisia de selecţie a
dosarelor cât şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor, cele două comisii
având o componenţă distinctă.
Art.9.- (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi va alege dintre
membrii ei un preşedinte care va conduce lucrările comisiei şi va semna în
numele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor hotărârile şi toate actele emise de
către aceasta.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi va alege dintre membrii ei un
secretar care va asista preşedintele la lucrările comisiei şi va redacta procesul
verbal de şedinţă.
Art.10.- (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este obligată să
soluţioneze contestaţiile şi să afişeze rezultatele finale în termen de 48 de ore de
la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2) Serviciul de secretariat privind preluarea contestaţiilor va fi asigurat de
către secretariatul Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, ca partener în
proiect.
Cap. 4 – Desfăşurarea concursului
Art.11.- Pot participa la procesul de selecţie cadrele didactice din cadrul
Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi care predau la ciclul primar şi/sau

gimnazial şi elevii Şcolii generale cu clasele I-VIII Dudeştii Noi din cadrul ciclului
gimnazial.
Art.12.- (1) Candidaţii vor depune la secretariatul Comisiei de selecţie a
dosarelor un dosar care va cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere în concurs;
b) copie după certificat de naştere (pentru elevi), act de identitate (pentru
cadre didactice);
c) documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de selecţie prezentate
în cadrul normelor metodologice;
d) un eseu de motivare a candidaturii (max. 1 pagină), care să sintetizeze
activitatea depusă şi rezultatele obţinute şi care să arate îndeplinirea
obiectivelor acţiunii (v. art.1.- alin. (2)).
Cap. 5 – Criteriile de selecţie
Art.13.- Comisia de selecţie a dosarelor va selecta dosarele stabilind o
ierarhie în ordinea sumei punctajelor obţinute de fiecare dosar la următoarele
criterii:
a) Criterii pentru cadre didactice
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Punctaj

Observaţii

Activităţi de perfecţionare

10p

A se prezenta diploma/
adeverinţa de absolvire a
cursului/ activităţii

Publicarea
de
cărţi
de
specialitate, articole care au
dus la îmbunătăţirea activităţii
şi rezultatelor şcolare a elevilor
din Şcoala Generală Dudeştii
Noi
Sprijinirea,
pregătirea
şi
încurajarea elevilor de a
participa
la
concursuri,
olimpiade sau la scrierea de
articole
în
publicaţii
de
specialitate, participarea la
cenacluri,
cercuri,
ateliere
specializate, altele decât cele
din cadrul Şcolii Dudeştii Noi

Sprijinirea, pregătirea şi
încurajarea elevilor de a
participa
la
concursuri,
olimpiade sau la scrierea de
articole în publicaţii de
specialitate, participarea la
cenacluri, cercuri, ateliere
specializate.

Iniţierea, participarea şi
îndrumarea
elevilor
spre
activităţi
cu
caracter
extraşcolar şi extracurricular

10p

Criteriul

15p

pt. un elev ........ 5p
pt. 2 elevi ........ 10p
pt. mai mult de 2 elevi ........
15p

15p

pt. o singură activitate ...... 5p
pt. 2 activităţi ...... 10p
pt. mai mult de 2 activităţi ...
15p

5.

6.
7.

8.

9.

la care Şcoala Dudeştii Noi
este (co-) organizator
Atragerea de surse financiare,
donaţii, sponsorizări extrabugetare (Se iau în calcul şi
proiectele din cadrul Programului ProCultura)
Alte activităţi în beneficiul şcolii
ce nu au fost remunerate
Iniţierea şi participarea la
proiecte de colaborare, înfrăţiri
cu alte unităţi de învăţământ
sau organizaţii şcolare din ţară
sau străinătate la care Şcoala
Dudeştii Noi a fost/este parte
şi la care au participat şi elevi
ai şcolii
Rezultatele
chestionarului
distribuit
de
Primărie
comitetului de părinţi cu privire
la aprecierea activităţii cadrelor
didactice
Situaţia la evaluările naţionale

TOTAL

15p

Se ponderează în funcţie de
sumele
atrase.
Punctajul
maxim
este
atribuit
candidatului care a atras
suma cea mai mare.
P(n)=[S(n)/Smax]x15.

10p
15p

15p

Se
calculează
procentul
aprecierilor pozitive care se
aplică punctajului maxim de
15p.

15p

Pot obţine puncte doar
diriginţii claselor a VIII-a şi
profesorii care au predat la
clasele a VIII una dintre
materiile supuse evaluărilor
naţionale.
Astfel, pt. diriginţi G.P.
înseamnă
gradul
de
promovabilitate a clasei la
evaluările naţionale iar pentru
profesorii care au materii care
sunt
parte
din
testele
naţionale
G.P.
înseamnă
gradul de promovabilitate al
tuturor elevilor de clasa a VIIIa
pregătiţi
la
materia
respectivă
Pt. G.P.<50% ….. -5p (se
scad 5 p)
pt. G.P. între 50% şi 60%
inclusiv …5p
pt. G.P. între 61% şi 80%
…10p
pt. G.P. >80% …15p

120p

b) Criterii pentru elevi
Nr.
crt.
1.

Observaţii

Criteriul

Punctaj

Participarea
la
concursuri,
olimpiade, cenacluri, cercuri,
ateliere specializate
Scrierea de articole în publicaţii
de specialitate (inclusiv revista
şcolii), publicare de cărţi, etc.

20p

pt. participare ............. 10p
pt. premiu obţinut ........ 10p

15p

3.

Participarea la activităţi cu
caracter
extraşcolar
şi
extracurricular la care Şcoala
Dudeştii
Noi
este
(co-)
organizator

20p

Se ponderează în funcţie de
numărul de apariţii. Punctajul
maxim este atribuit candidatului
care are cel mai mare număr de
articole/cărţi publicate.
P(n)=[N(n)/Nmax]x15.
pt. participarea la o singură
activitate ...... 10p
pt. participarea la 2 activităţi ......
15p
pt. participarea la mai mult de 2
activităţi ...... 20p

4.

10p

5.

Participarea la proiecte de
colaborare, înfrăţiri cu alte
unităţi de învăţământ sau
organizaţii şcolare din ţară sau
străinătate la care Şcoala
Dudeştii Noi a fost/este parte
şi la care au participat şi elevi
ai şcolii
Situaţia la învăţătură

6.

Situaţia la evaluările naţionale

25p

2.

TOTAL

30p

Media la învăţătură
între 5 şi 6,99 .................... 5p
între 7 şi 8,99 .................... 15p
între 9 şi 10 (inclusiv) ........ 25p
Media la evaluările naţionale
între 5 şi 6,99 .................... 5p
între 7 şi 8,99 .................... 15p
între 9 şi 10 (inclusiv) ........ 25p

120p

Art.14.- Punctajul minim ce trebuie obţinut pentru acordarea unui premiu
de excelenţă pentru cadrele didactice este de 47p iar pentru elevi 47p şi,
obligatoriu, media 10 la purtare.
Art.15.- În caz de egalitate a punctajelor departajarea se va face în
ordinea punctajelor la următoarele criterii (dacă departajarea nu se poate face
după primul criteriu se trece la al doilea din listă):
a) pentru profesori ordinea criteriilor de departajare este: 9, 3, 4, 5, 7, 6, 8;
b) pentru elevi ordinea criteriilor de departajare este: 5, 6, 1, 3, 2, 4.
În caz că departajarea nu se poate face nici după aplicarea criteriilor de
mai sus, atunci departajarea se face prin tragere la sorţi.

