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REGULAMENT 
 

de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat 
pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de 

Bacalaureat  
 
 

  

 Art. 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 215/2001R, legea administrației publice locale și cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

 Art. 2. Lista finală, după contestații, a primilor cinci candidați care au 
obținut rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și respectiv de 
Bacalaureat,  va fi întocmită în baza datelor oficiale și finale reflectate atât în 
lista candidaților la Evaluarea Națională din fiecare an, care au domiciliul în 
municipiul Roman, județul Neamț, ordonați descrescător după media obținută, 
publicată la adresa evaluare.edu.ro, precum și în lista candidaților la examenul 
de Bacalaureat din fiecare an, care au domiciliul în municipiul Roman, județul 
Neamț, ordonați descrescător după media obținută, publicată pe portalul 
bacalaureat.edu.ro.  
 

 Art. 3. În situația în care la stabilirea primelor cinci rezultate de la 
Evaluarea Națională se constată că mai mulți candidați au obținut aceeași medie 
ca a celui clasat pe locul al cincilea, departajarea se va face descrescător, în 
funcție de media celor patru ani de gimnaziu. 
 Art. 4. În situația în care la stabilirea primelor cinci rezultate de la 
Bacalaureat se constată că mai mulți candidați au obținut aceeași medie ca a 
celui clasat pe locul al cincilea, departajarea se va face descrescător, în funcție 
de media celor patru ani de liceu. 
 

 Art. 5. În situația în care la stabilirea primelor cinci rezultate de la 
Evaluarea Națională și de la Bacalaureat se constată egalitate între ultimii 
candidați chiar și după departajarea descrisă la art. 3 și 4, se vor acorda premii 
pentru toți candidații care au aceeași medie cu cel de al cincilea clasat. 
 

 Art. 6. În situația în care este necesară departajarea primilor cinci 
candidați, Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass 
Media și IT va solicita instituțiilor de învățământ media celor patru ani de 
gimnaziu respectiv de liceu, a candidaților aflați la egalitate, în vederea 
calculării și stabilirii listei finale de premiere. 
 

 Art. 7. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și IT se va ocupa de întocmirea statelor de plată pentru premiere, în 
baza listei finale care va cuprinde: lista finală de pe portalul edu.ro, media de 



   
admitere a celor patru ani de gimnaziu respectiv de liceu, documentele de 
identitate ale candidaților care fac dovada că au domiciliu în municipiul Roman. 
 

 Art. 8. Unitățile de învățământ vor transmite către Municipiul Roman, 
respectând termenele solicitate, toate documentele necesare pentru întocmirea 
listei finale de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la 
examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat pentru anul în curs. 
 

 Art. 9. Premiul acordat fiecărui candidat care a obținut rezultate deosebite 
la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat va fi în sumă 
brută de 1.000 de lei/elev, conform listei stabilite prin prezentul Regulament. 
 

 Art. 10. Bugetul total destinat celor zece premii anuale pentru candidații 
care au obținut rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și 
respectiv de Bacalaureat se va stabili la începutul fiecărui an în bugetul local, la 
capitolul „Învățământ” – 650250 – „Alte cheltuieli în domeniul Învățământului” 
din Bugetul local pentru anul în curs, aprobat prin hotărâre de Consiliu Local. 
 

 Art. 11. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și IT împreună cu Direcţia Economică, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului Regulament. 
 

 Art. 12. Consiliul Local Roman și Municipiul Roman își rezervă dreptul 
de a duce modificări și/sau completări prezentului Regulament. 


