
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție  

 

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședință extraordinară, publică, în data de 29 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de 

excepţie;  

- raportul de specialitate nr. 21883 / 24 noiembrie 2017 comun al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

   Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare 

acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. 

nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor 

didactice, care au obţinut rezultate de excepţie, conform anexei – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 212/13 decembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici care au obţinut rezultate de excepţie îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Liliana NEGRUŢ   

Nr. 357 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea 

     Consiliului Județean Alba nr. 357/29 noiembrie 2017 

 

 

 

   

REGULAMENT 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice,  

care au obţinut rezultate de excepţie  

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 

 

 Art. 1.  Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv 

important pentru Consiliul Judeţean Alba.  

 Art. 2.  Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se răsplăteşte efortul depus de aceştia 

în obţinerea de rezultate excepţionale la Olimpiadele Şcolare Naţionale. 

 Art. 3. (1) Nici un elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire 

la acordarea premiului pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a 

cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la organizații legal constituite sau partide 

politice. 

  (2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa județeană sau 

națională a olimpiadelor școlare în timpul anului școlar încheiat la data acordării premiilor. 

  Art. 4.  Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din județul Alba 

care au obţinut rezultate de excepţie, precum și cadrele didactice, care au pregătit elevii și au 

contribuit la obținerea rezultatelor de către aceștia. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

 Art. 5.  Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. 

La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 

şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor 

premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 

privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 6. Suma aferentă premierii se va aloca din bugetul propriu al Judeţului Alba, în 

conformitate cu sumele prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea 

bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  aferentă anului în curs.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării premierii 

 

 Art. 7. Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut 

rezultate de excepţie va avea loc la Alba Iulia, în cadrul manifestării festive „Gala 

Performerilor”,  în luna decembrie a fiecărui an. 

 

 

 



CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora 

 

 Art. 8. În cadrul evenimentului vor fi premiati, conform situaţiei întocmite de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, elevii care, în cursul anului şcolar încheiat, au obţinut 

următoarele rezultate: 

  locul I la Etapa judeţeană a olimpiadelor școlare, pe discipline 

  locurile I, II, III sau menţiune la Etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline.  

Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice care au îndrumat activitatea acestora, 

precum și cele care au o mare contribuţie la obţinerea acestor performanţe.   

 Art. 9. În funcţie de bugetul alocat, cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 

a.) Elevi:  

- Etapa Judeţeană: 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 50-200 lei/elev/disciplină 

- Etapa naţională/intenaţională, 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 250-600 lei/elev/disciplină 

 Locul II – o sumă cuprinsă între 200-500 lei/elev/disciplină 

 Locul III – o sumă cuprinsă între 150-400 lei/elev/disciplină 

 Menţiune – o sumă cuprinsă între 100-300 lei/elev/disciplină 

 b.) Cadre didactice: 

- Etapa judeţeană: 

 Locul I – o sumă cuprinsă între 100-300 lei/cadru didactic 

- Etapa naţională/internaţională: 

  Locul I, II, III sau menţiune – o sumă cuprinsă între 150-500 lei/cadru didactic 

 Art. 10. (1) În situaţia în care un elev/cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi 

disciplină şi la etapa judeţeană şi la etapa naţională, internaţională, se va acorda un singur 

premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

      (2) În situaţia în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, mai 

multe rezultate obţinute la aceeaşi disciplină, etapa judeţeană, naţională sau internaţională, se va 

acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

                  (3) În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină 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, prevăzută la categoria respectivă. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 11. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


