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Ref. Întocmirea diplomelor pentru proiectele județene 

Conform Anexei 2 la OMECTS nr. 3035/2012 și prevederilor procedurii ISJ SJ nr. 131/2022, 

diplomele acordate în urma desfășurării proiectelor județene, vor respecta următoarele: 

• diplomele de participare pentru elevi și profesori sunt semnate doar de către 

organizatori; 

• diplomele acordate pentru premii, sunt semnate de către organizator și de către 

inspectorul școlar general, inspectorul școlar pentru activități extrașcolare. În 

acest caz, diplomele au număr de înregistrare dat de organizatori și de I.S.J.  SJ. 

Diplomele vor fi înaintate cu tabel justificativ pentru premii -tabel nominal cu 

elevii premiați la concursul județean...., vezi exemplul Anexa 1 

• Diplomele pentru cadrele didactice, exceptând cele de participare, sunt semnate 

de către organizator și de către inspectorul școlar pentru activități extrașcolare. În 

acest caz, diplomele au număr de înregistrare dat de organizatori și de I.S.J.  SJ. 

Diplomele vor fi înaintate cu tabel nominal, vezi exemplul Anexa 2. 

Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III și două mențiuni pentru fiecare  

categorie de concurs. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același  

punctaj în concurs, fără posibilitatea susținerii unor probe de departajare, caz în care se poate 

acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși numărul total de premii și  

mențiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului  concursului. 

Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concurenți  

(individuali sau echipaje/formații/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs. 

Instituția organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda și premii speciale. 

Instituția organizatoare poate elibera adeverințe pentru profesorii implicați în organizare,  

precum și documente de mulțumire pentru parteneri sau sponsori. 

Pe toate categoriile de diplome se va preciza denumirea calendarului județean în care apare 

proiectul, numărul de aprobare a calendarului și poziția din calendar a proiectului.  

Exemplu:   Proiectul județean„_____”  înscris în Oferta Proiectelor Educative Județene din județul 

Sălaj - 2022, aprobată prin nr. ISJ SJ 1166/21.02.2022, poziția ______, respectiv înscris în 

Calendarul Activităților Educative Județene -2022, aprobat prin Nr. ISJ SJ 1167/21.02.2022, 

poziția _______. 

 

Inspector școlar, 

Prof. dr. Mădălia-Ioana RUS 
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Anexa 1 

 

Antet unitate 

 

Nr. înregistrare unitate      Nr. înregistrare ISJ SJ 

(același cu cel de pe diplome)     (același cu cel de pe diplome) 

 

Tabel nominal cu elevii premiați la concursul județean...., înscris în Oferta Proiectelor Educative 

Județene din județul Sălaj - 2022, aprobată prin nr. ISJ SJ 1166/21.02.2022, poziția ______, 

respectiv înscris în Calendarul Activităților Educative Județene -2022, aprobat prin Nr. ISJ SJ 

1167/21.02.2022, poziția _______. 

 

Nr. total elevi înscriși 

Nr. total premii 

Procent premii 

 

Nr. crt. Numele și 
prenumele 
elevului 

Județul  Unitatea de 
învățământ 

Profesor 
coordonator 

Premiul/ 
mențiunea 

      

      

      

 

 

Director, 

Prof. __________ 
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Anexa 2 

 

Antet unitate 

 

Nr. înregistrare unitate      Nr. înregistrare ISJ SJ 

(același cu cel de pe diplome)     (același cu cel de pe diplome) 

 

Tabel nominal -diplome cadre didactice -Proiectul...., înscris în Oferta Proiectelor Educative 

Județene din județul Sălaj - 2022, aprobată prin nr. ISJ SJ 1166/21.02.2022, poziția ______, 

respectiv înscris în Calendarul Activităților Educative Județene -2022, aprobat prin Nr. ISJ SJ 

1167/21.02.2022, poziția _______. 

 

Nr. crt. Numele și 
prenumele 
cadrului didactic 

Județul  Unitatea de 
învățământ 

Calitatea  
coordonator/ 
Organizator/evaluator 
etc. 

     

     

     

 

 

Director, 

Prof. __________ 
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Notă: Toate activitățile proiectelor se vor desfășura cu respectarea strictă a 

normelor prevăzute în Ordinul comun pentru aprobarea măsurilor de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV 2 în vigoare 
la data organizării activităților. 
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