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REFERAT 
 

Privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al 

Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului 
Judeţean de Excelenţă Timiş 

 
 
     Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli privind aprobarea încheierii 
protocolului de colaborare între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor 
la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activităţii 
Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş. 
   Având în vedere prevederile art.57, art.104 alin (2) lit.a, art.103 alin (2) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completarile ulterioare precum şi O.M.E.C. nr.5577 din 2 
noiembrie 2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă 
considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi conţinut privind finanţarea Centrului 
Judeţean de Excelenţă Timiş. 
    Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş s-a înfiinţat conform Ordinului Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr.4809/22.10.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.789/29.10.2014. 
     Conform prevederilor art.103 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale” Consiliile locale 
şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui 
din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat”. 
Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş, cu sediul în cadrul Liceului Teoretic „Grigore Moisil”, 
str.Ghirlandei nr.4,  ca entitate cu personalitate juridică, s-a înfiinţat din deziderentul şi necesitatea de 
a oferi cadrul legal formării şi susţinerii performanţei învăţământului din Timiş. 
   Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor 
capabili de performanţă, în toate domeniile, respectiv, de a forma un nucleu educaţional orientat către 
dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maxim. 
Prin adresa nr.8/04.11.2015 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2015/04.12.2015 Centrul 
Judeţean de Excelenţă Timiş ne transmite documentaţia privind strategia activităţiilor realizate până în 
prezent precum şi perspectivele privind dezvoltarea centrului pentru anul şcolar 2016-2017. 
   Atât Primăria Municipiului Timişoara cât şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş se angajează să  
sprijine reciproc susţinerea Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş, având ca misiune promovarea şi 
sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu 
educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal, printr-un protocol de 
colaborare, anexă la referat. 
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Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului 

Local: 

1.Aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiului Timişoara şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Timiş, conform anexei, referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe 
anul 2016 pentru susţinerea activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş,cu sediul în cadrul 
Liceului Teoretic „Grigore Moisil”,str.Ghirlandei nr.4. 
2.Alocarea din bugetul local al Municipiului Timişoara din cap.65.02 „învăţământ”a sumei de 150.000 
lei din care 100.000 privind cheltuieli salariale a personalului Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş si 
50.000 lei pentru bunuri si servicii. 
3.Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş este obligat să raporteze trimestrial către Consiliul Local 
raportul de activitate şi situaţia financiară. 
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