
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 
Nr. 44828 din 29.06.2022 

 

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din 
unitățile de învățământ din municipiul Roman, cu rezultate 

deosebite la examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 44830 din 29.06.2022 iniţiat de 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 44939 din 30.06.2022 întocmit de Direcția Economică și 

Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.07.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.07.2022 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 

favorabil nr. ___ din __.07.2022 al Comisiei juridice; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 și O.U.G. nr. 69 din 26.05.2022; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. ,,a” și „e”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, 

precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor din unitățile de 

învățământ din municipiul Roman, care s-au clasat pe primele cinci locuri la 
examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat, conform anexei la 
prezenta hotărâre.  

  
Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Local nr. 183 din 26.07.2018 se abrogă. 



 

 

 
Art. 3. Direcţia Economică şi Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 

 

INIȚIATOR, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
 



 

 

Anexa la H.C.L. nr. ___ din __.07.2022 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT 
de premiere a elevilor din unitățile de învățământ din 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 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011 și OUG nr. 69 din 26.05.2022, precum 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, ordonați descrescător după 

media obținută, publicată la adresa evaluare.edu.ro, precum și în lista candidaților 

la examenul de Bacalaureat din fiecare an, 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 din Roman 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 și media de admitere 
a celor patru ani de gimnaziu respectiv de liceu. 
 Art. 8. Unitățile de învățământ din Roman vor transmite către Municipiul 

Roman, respectând termenele solicitate, toate documentele necesare pentru 



 

 

întocmirea listei finale de premiere a elevilor care s-au clasat pe primele cinci 
locuri 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 netă 
de 1.000 lei /elev, conform listei stabilite prin prezentul Regulament. 
 Art. 10. Bugetul total, în sumă brută, 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. 
 



 

 

               

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
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Emitent: Cabinet Primar 
Nr. 44830 din 29.06.2022                     E-mail: primar@primariaroman.ro 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a 
elevilor din unitățile de  învățământ din municipiul Roman, cu rezultate 

deosebite la examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat 
 
 
 Având în vedere modificările legislative aduse Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 69 din 26 mai 2022, luând în considerare faptul că 

identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare 

înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de 

Ministerul Educaţiei și de administrația publică locală, care vizează aplicarea 

unuia din principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, 

precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România, şi anume principiul 

calităţii, ținând cont că autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, din 
bugetul propriu, premii pentru elevii care au obţinut performanţe deosebite la 

învățătură, propun domnilor consilieri să aprobe Regulamentul de premiere a 
elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Roman, care s-au clasat pe 
primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de 
Bacalaureat, conform anexei parte integrantă din hotărâre, urmând ca Hotărârea 

Consiliului Local nr. 183 din 26.07.2018 să fie abrogată la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri.  
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat.  
 

  
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

 

               

   MUNICIPIUL ROMAN 
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Emitent: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T  
Nr. 44939 din 30.06.2022 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a 
elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Roman, cu rezultate 

deosebite la examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat 
 

 
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman, Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune 
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din unitățile de învățământ din 

municipiul Roman, care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de 
Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat, conform anexei parte integrantă 
din hotărâre, se constată că se respectă prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011 și O.U.G. nr. 69 din 26.05.2022, prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, 

ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a” și „e”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” 

coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 
140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale. 
  
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
 
        Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 


