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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28 din 27.02.2014 

 

 

 

 

REGULAMENT 
 de premiere a elevilor și cadrelor didactice care obțin rezultate 

deosebite la olimpiade și concursuri școlare 

 
 

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 elevilor și profesorilor propuși pentru premiere va fi 

întocmită pe baza datelor furnizate de către conducerile unităților școlare și a 

cluburilor sportive din municipiul Roman, în concordanță cu prevederile 

prezentului Regulament.  
 

 Art. 3. Premierea elevilor și profesorilor se va face în funcție de valoarea 

performanței obținute și în limita bugetului aprobat prin H.C.L. pentru 

manifestările anuale dedicate Zilelor municipiului Roman; premiile fiind 

acordate în bani, respectiv în lei, după cum urmează: 
 

 a) pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal care au obținut locul 

I, II sau III la concursurile internaționale și naționale acreditate de M.E.N.; 

b) pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal care au obținut locul 

I, II, III sau mențiune la etapa internațională și națională a olimpiadelor școlare; 

c) pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal care au obținut locul 

I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor școlare; 

d) pentru elevii sportivi din învățământul gimnazial și liceal care au 

obținut locul I, II sau III la campionatele naționale, europene și mondiale; 

e) pentru elevii din învățământul primar care au obținut rezultate 

remarcabile la concursurile școlare acreditate de M.E.N. se vor acorda diplome 

și pachete-cadou cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului; 

f) pentru cadrele didactice sau antrenorii care au pregătit elevii cu 

performanțele remarcabile menționate mai sus. 
  

 Art. 4. a) În situaţia în care un elev a obținut distincții succesive ca 

urmare a participării la fazele județene, naționale și internaționale ale 

olimpiadelor, concursurilor școlare și campionatele naționale, europene și 

mondiale, se va acorda un singur premiu în valoare corespunzătoare distincției 

celei mai mari obținute. 

 b) În situaţia în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, 

mai multe rezultate obţinute la fazele județene, naționale și internaționale ale 
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olimpiadelor, concursurilor școlare și campionatele naționale, europene și 

mondiale, se va acorda un singur premiu.  

 c) În situaţia în care la rezultatele unui elev premiat şi-au adus aportul 

două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de o 

sumă egală cu limita minimă a premiului în bani. 
 

 Art. 5. În vederea întocmirii listei cu elevii, cadrele didactice și antrenorii  

propuși spre premiere, unitățile școlare urmează să depună următoarele 

documente: 

 Tabel centralizator cu elevii și cadrele didactice ce au obținut premii în 

perioada: 10 mai a anului precedent - 10 mai a anului curent, semnat și 

ștampilat de conducerea unității școlare sau clubului sportiv; 

 Copie după actul de identitate; 

 Copie după diploma care face dovada obținerii premiului de către elev, 

eliberată de instituția organizatoare acreditată de Ministerul Educației 

Naționale. 
 

Art. 6. Serviciul Autorizări Evenimente se va ocupa de preluarea 

documentelor înaintate de unitățile școlare privind premierea  elevilor și cadrelor 

didactice care obțin rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare în 

vederea organizării Galei Excelenței în Educație şi, împreună cu Direcţia 

Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament. 


