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ANEXA la HCL nr.____/30.03.2023                                             

 

                                                         R E G U L A M E N T 

de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care 
au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au 

obținut cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal 

 

CAPITOLUL I  Dispoziții generale 

Art.1   Potrivit prevederilor legale, autoritățile publice au obligația să sprijine educația. 
Promovarea performanței în educație constituie un obiectiv de maximă importanță pentru 
Primăria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei. 

Art.2.  Premierea elevilor constituie o modalitate de recunoaștere a efortului depus de aceștia 
la promovarea imaginii orașului Șimleu Silvaniei și a valorilor educaționale, prin rezultatele 
de excepție obținute la olimpiadele școlare si concursurile naționale organizate și finanțate de 
Ministerul Educației. 

Art.3. Prezentul regulament stabilește cuantumurile și criteriile de acordare a stimulentelor 
financiare în vederea premierii elevilor înscriși în unități de învățământ orașul Șimleu 
Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare care se organizează și se 
desfășoară cu finanțare din partea Ministerului Educației, conform listelor publicate 
anual, precum și a elevilor participanți la Concursul interjudețean de matematică „Teodor 
Topan”.De asemenea, vor fi premiați și elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar din 
orașul Șimleu Silvaniei care care au obținut cea mai mare medie generală la absolvirea 
ciclului gimnazial, respectiv liceal (șef de promoție) cu media generală minim 9,00. 

Art.4.     Sintagma „competiții școlare” include: 

-      olimpiade naționale pe domenii / discipline de studiu, discipline tehnologice, 
olimpiade interdisciplinare și transdisciplinare, olimpiada națională a sportului școlar; 

-     concursuri naționale școlare pe domenii / discipline de studiu (limba română, 
limba maternă, limbi străine, matematică, fizică, chimie biologie, istorie, geografie, 
informatică TIC, invătământ profesional și tehnic, arte, învățământ special și aria curriculară 
tehnologii), organizate și desfășurate cu finanțare din partea Ministerului Educației. 

CAPITOLUL II  Cadrul legal 

Art.5.   La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

• Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

• Normelor Metodologice din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea și 
desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul 
stimulentelor financiare acordate elevilor premiați și unităților școlare de proveniență a 
premianților, aprobat prin HG 536/2016; 
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• Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL III  Alocarea resurselor financiare 

Art.6.   Suma aferentă premierii se va aloca anual din bugetul local al orașului Șimleu 
Silvaniei. 

 

CAPITOLUL IV  Modalitatea de acordare a premiilor 

Art.7.    Premiile se acordă individual, inclusiv elevilor care au obținut rezultate în cadrul 
sporturilor de echipă, în baza unui stat de plată. 

 

Art.8.  Situația / Lista nominală a elevilor care au obtinut premii la olimpiadele si 
concursurile naționale – calificați pentru etapa națională, respectiv premii și mențiuni la 
olimpiadele si concursurile naționale - etapa națională, va fi comunicată  de fiecare unitate de 
învăţămant cu cel putin 10 zile inainte de cele două etape de premiere stabilite in prezentul 
regulament.  

 

Art.9. Cuantumurile stimulentelor financiare individuale care vor fi acordate elevilor 
premiați la competițiile școlare prevăzute la art.3 din prezentul regulament, precum și a 
elevilor care au obținut cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal 
sunt următoarele: 
 

I. OLIMPIADE NAȚIONALE 

 
OLIMPIADE NAȚIONALE 
ETAPA JUDEȚEANĂ  
 

 
Cuantumul stimulentelor financiare (lei) 

Olimpiade pe domenii / discipline de 
studiu /  
 
Olimpiade interdisciplinare și 
transdisciplinare  
 
Olimpiada națională a sportului școlar 
(ONSS) 
 
 

Premiul I, II / județ – 500 lei / elev  
 
 
Premiul I, II / județ - 400 lei / elev 
 
 
Premiul I / județ   300 lei/elev 
             (categ.sport individual) 
Premiul I  / județ  200 lei/elev sportiv  
            (categ.sport echipă) 
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  ETAPA NAȚIONALĂ 
     (premii obținute) 
  

Cuantumul stimulentelor financiare (lei) 
 

 
Olimpiade pe domenii / discipline de 
studiu / Olimpiade interdisciplinare și 
transdisciplinare 
 
 
 
Olimpiada națională a sportului școlar 
(ONSS) 

 
Premiul I    -   600 lei / elev  
Premiul II   -   500 lei / elev 
Premiul III  -   500 lei / elev 
Mențiune, premiu special,  
medalie     -   400 lei / elev 
 
500 lei/elev (categ.sport individual) 
300 lei/elev (categ.sport echipă) 
 

 
ETAPA INTERNAȚIONALĂ 
 

 
Cuantumul stimulentelor financiare (lei) 

 
Olimpiade pe domenii / discipline de 
studiu 
 
 
 
 
Calificare în lotul național lărgit în 
vederea selecției pentru participarea la 
olimpiadele internaționale 
 
Participare etapă internațională 
(se acordă elevilor care au participat la 
etapa internațională, dar care nu au 
obținut premii / medalii. Suma nu se 
cumulează premiilor elevilor din 
categoriile de mai sus. 
 
 
 
 
 

 
Premiul I (medalie aur) :  4000 lei / elev 
Premiul II (medalie argint) : 3500 lei / elev 
Premiul III (medalie bronz) : 3000 lei / elev 
Mentiune, premiu special : 2500 lei /elev 
 
 
      Premiu calificare: 

1500  elev membru lot 
 
 
      500 lei / elev 

 
 

II. CONCURSURI NAȚIONALE 

 
CONCURSURI NAȚIONALE 
 
ETAPA JUDEȚEANĂ - calificare si 
participare (fizic) la etapa națională 

 
Cuantumul stimulentelor financiare (lei) 
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 Concursuri naționale  
 pe domenii / discipline de studiu 
 
 
 
 
 

Premiul I, II – 250 lei / elev 
 

 
ETAPA NAȚIONALĂ  
 
 
Concursuri naționale. 
pe domenii / discipline de studiu 
 
 
 
 

 
Premiu, premiu special    -   500 lei / elev 
Mențiune                          -   400 lei / elev 
 
 

Concursul interjudețean de 
matematică ”Teodor Topan” 
 
 

Premiul I     - 300 lei/elev 
Premiul II    - 250 lei/elev 
Premiul III   - 200 lei/elev 
 
*Stimulent suplimentar pentru elevii care au 
obținut punctaj maxim - 150 lei/elev 
*Stimulent suplimentar pentru elevii școlilor din 
Șimleu Silvaniei care au obținut mențiune: 100 
lei / elev 
 

PREMII PENTRU ȘEFII DE 
PROMOȚIE LA ABSOLVIREA 
CICLULUI GIMNAZIAL ȘI 
LICEAL 

Cuantumul stimulentelor financiare (lei) 

Clase cu predare în limba română 
 
Clase (secții) în unități cu predare în 
limbile minorităților naționale (limba 
maghiară) pe tot parcursul 
invățământului gimnazial / liceal 
 

400 lei / elev șef promoție 
 
400 lei / elev șef promoție 
 

 

 
CAPITOLUL IV  Locul și perioada desfășurării premierii elevilor 

Art.10.   Premierea elevilor se va desfășura astfel: 

• Premierea elevilor olimpici 

Etapa I  are loc în cadrul evenimentului „Gala olimpicilor șimleuani” , organizat în cadru 
festiv la Primăria orasului Șimleu Silvaniei –  gală în cadrul căreia vor fi premiați elevii care 
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au obținut premii la faza județeană a olimpiadelor și concursurilor naționale, care s-au 
calificat și participă la etapa națională (etapa zonală pentru echipele sportive). 

Etapa a II-a are loc după încheierea etapelor naționale, conform calendarului de desfășurare 
a olimpiadelor (concursurilor naționale), festivitate în cadrul căreia vor fi premiați elevii care 
au obținut premii, mențiuni, medalii la etapa națională și internațională a olimpiadelor 
școlare / concursuri naționale pe discipline de studiu.  

• Premierea elevilor „sef de promoție” are loc la finalul anului școlar, în cadrul 
festivităților de sfârșit de an a claselor a VIII-a, respectiv a claselor a XII-a, organizate 
de instituțiile de învățământ din orașul Șimleu Silvaniei. 
 

Art.11.  Elevilor care au obținut premii, s-au calificat la faza județeană a olimpiadelor școlare  
și/sau concursuri naționale pe discipline de studiu la două discipline, li se vor acorda diplomă 
de excelență pentru fiecare performanță obținută, însă premiul în bani va fi acordat pentru o 
singură disciplină, respectiv cea mai bună performanță, în cuantumul maxim stabilit în 
prezentul regulament. 
 
Art.13.   În situația apariției unor acte normative specifice, ori dacă bugetul local nu poate 
susține cheltuielile aferente, prezentul Regulament se poate completa, modifica și abroga. 
 
Art.14. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul școlar 2022-2023. 
 

 

 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 

 

 

 

 

 

 

L.M.C./B.C. 


