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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Judeţean Dolj și Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea celor 6  

elevi din judeţul Dolj care au obţinut media 10 la examenul de evaluare naţională 

sesiunea iunie 2021, precum şi la examenul de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-

iulie 2021 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 16069/15.07.2021 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 16317/19.07.2021, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi al art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 – Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea celor 6 elevi din judeţul Dolj care au obţinut 

media 10 la examenul de evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la examenul 

de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2021, prezentaţi în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea celor 6 elevi din judeţul Dolj care 

au obţinut media 10 la examenul de evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la 

examenul de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2021, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 – (1) Se aprobă cuantumul unui premiu în valoare de 2 mii lei pentru 

fiecare elev. 

      (2) Se aprobă alocarea sumei de 12 mii lei din bugetul propriu judeţean 

pentru premierea celor 6 elevi din judeţul Dolj care au obţinut media 10 la examenul de 
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evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la examenul de bacalaureat naţional, 

sesiunea iunie-iulie 2021. 

Art. 4 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Dolj. 

  

 Nr. 143                      Adoptată la data de  29.07.2021 

 

 

            PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ,                                                     

                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI    

    
 

         DORIN COSMIN VASILE                                        ANDA NICOLAE 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 31 voturi “PENTRU” 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ     ANEXA NR. 1  

la Hotărârea nr. 143/2021 

 

 

SITUAŢIA  

ELEVILOR CARE AU OBŢINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE 

EVALUARE NAŢIONALĂ SESIUNEA IUNIE 2021, PRECUM ŞI LA 

EXAMENUL DE BACALAUREAT NAŢIONAL, SESIUNEA IUNIE-IULIE 

2021 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Şcoala de provenienţă Tip examen 

1 ANCUŢA M. MIRIAM LAVINIA 
Colegiul Naţional “Fraţii 

Buzeşti” Craiova 
Evaluare Naţională 

2 LAMBUCĂ L.M. RAREŞ MIHAI 
Şcoala Gimnazială 

“Terraveda” Craiova 
Evaluare Naţională 

3 NEŢĂR D.C. THEIA MARIA 
Şcoala Gimnazială 

“Mircea Eliade” Craiova 
Evaluare Naţională 

4 NIŢESCU M.C. ANDRA MARIA 
Colegiul Naţional “Elena 

Cuza” Craiova 
Evaluare Naţională 

5 ŞERBAN C.L. SARA GABRIELA 

Şcoala Gimnazială 

“Nicolae Romanescu” 

Craiova 

Evaluare Naţională 

6 CIOBANU C.V. MARTA MARIA 
Colegiul Naţional “Fraţii 

Buzeşti” Craiova 
Bacalaureat 

 

 

 

 



  
 

ANEXA NR. 2  

la Hotărârea nr. 143/2021  

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

                                                nr.      1       /   29.07.2021 

 

 

Articolul 1. Părţile semnatare 

 

UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 

19, cod fiscal 4417150, telefon/fax: 0251/408214, reprezentat prin dl Dorin Cosmin 

Vasile, în calitate de Preşedinte 

și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu sediul în str. Ion Maiorescu nr. 6, tel. 

0251/420961, 0351/407395, fax 0251/421824, e-mail isjdolj@isj.dj.edu.ro, web 

www.isj.dj.edu.ro, reprezentat de dl Alexandru Gîdăr, în calitate de inspector şcolar 

general. 

 

Articolul 2. Obiectul protocolului 

Asocierea şi alocarea sumei de 12 mii lei de către UAT Judeţul Dolj în vederea 

premierii celor 6 elevi din judeţul Dolj care au obţinut media 10 la examenul de 

evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la examenul de bacalaureat 

naţional, sesiunea iunie-iulie 2021. 

 

Articolul 3. Scopul acordului 

Premierea celor 6 elevi din judeţul Dolj care au obţinut media 10 la examenul de 

evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la examenul de bacalaureat 

naţional, sesiunea iunie-iulie 2021. 

 

Articolul 4. Principii de colaborare 

Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea, 

colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, nonpartizanatul şi 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Articolul 5. Obligaţiile părţilor 

 

5.1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se obligă: 

- să coopereze în vederea premierii celor 6 elevi din judeţul Dolj care au obţinut 

media 10 la examenul de evaluare naţională sesiunea iunie 2021, precum şi la 

examenul de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2021, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare. 

 

5.2. Consiliul Judeţean Dolj se obligă: 

- să susţină financiar acţiunea cu suma totală de 12 mii lei, din bugetul propriu 

judeţean, capitolul 65.02 „Învăţământ”, astfel: 



  
 

- 10 mii lei sumă necesară premierii celor 5 elevi din judeţul Dolj care au 

obţinut media 10 la examenul de evaluare naţională sesiunea iunie 2021 (5 

elevi x 2 mii lei / elev = 10 mii lei),  

- 2 mii lei sumă necesară premierii elevului din judeţul Dolj care a obţinut 

media 10 la examenul de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2021 (1 elev 

x 2 mii lei / elev = 2 mii lei). 

- să asigure resursele umane necesare organizării şi desfăşurării activităţii. 

 

Articolul 6. Monitorizare şi control 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se obligă să furnizeze Consiliului Judeţean Dolj 

toate informaţiile referitoare la derularea prezentului acord. Consiliul Judeţean Dolj 

are dreptul să solicite oricând informaţii cu privire la eveniment, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dolj fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile 

lucrătoare. 

 

Articolul 7. Răspunderea părţilor 

(1) Prezentul protocol de cooperare deserveşte interesul comun al părţilor, care se 

obligă să-l execute întocmai şi cu bună-credinţă. 

(2) Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

protocol de cooperare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către 

una dintre părţi, dă dreptul celeilalte părţi să ceară rezilierea protocolului de 

cooperare, printr-o notificare scrisă adresată părţii în culpă, în termen de 15 

(cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

protocolului de cooperare. 

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia şi plata 

de daune-interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

Articolul 8. Forţa majoră 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale 

sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de cooperare. Prin forţă 

majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 

insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de cooperare şi care 

împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte 

părţi, în scris, în maxim 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, 

împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, 

va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, 

fiecare partener poate renunţa la executarea protocolului de cooperare. În 

niciun caz, niciuna din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă 

parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 



  
 

 

Articolul 9. Încetarea protocolului 

Prezentul acord încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei 

instanţe judecătoreşti, la realizarea obiectului şi scopului protocolului sau în cazul în 

care una dintre părţi: 

a. nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 

b. se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înţelegerii; 

     c. prin acordul comun al părţilor. 

 

Articolul 10. Dispoziții finale 

Dispozițiile prezentului protocol de cooperare se pot modifica prin acte adiționale și 

se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare. 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

       UAT Judeţul Dolj      Inspectoratul Şcolar  

prin Consiliul Judeţean Dolj                                        Judeţean Dolj 

            Preşedinte,             Inspector Şcolar General, 

    Dorin Cosmin Vasile                       Prof. Alexandru Gîdăr 




