
PROIECT REGULAMENT 

 

cu privire la premierea elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Sebeș care au obținut 

premii la olimpiadele și concursurile/competițiile școlare individuale organizate de MEN 

 

Capitolul I:  Argument 

Se spune, pe bună dreptate, că o comunitate umană poate supraviețui multor vitregii, încercări și 

situații de criză. În schimb, dispariția fizică a comunității respective este întotdeauna determinată de 

degradarea și dispariția școlii, care este inima comunității și principalul factor al dezvoltării ei. În acest 

sens, avem datoria, dar și obligația de a recunoaște, recompensa și motiva valorilor locale; îndeosebi 

trebuie să recunoaștem și să apreciem munca profesorilor care pregătesc elevii din Municipiul Sebeș ce au 

obținut premii și mențiuni, în condiții de concurență, la olimpiadele și concursurile/competițiile școlare 

organizate de MEN, elevi care sunt adevărați ambasadori ai municipiului nostru. 

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea criteriilor și procedurii pentru premierea elevilor din 

învățământul preuniversitar din Municipiul Sebeș care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele, 

concursurile școlare și campionatele sportive individuale organizate de MEN.  

 

Capitolul II:  Procedură de lucru 

Art. 1. În baza prezentului regulament, Municipiul Sebeș în parteneriat cu Consiliul Județean Alba va 

recompensa elevii din învățământul preuniversitar de pe raza municipiului care au obținut premii și mențiuni 

la olimpiadele și concursurile/competițiile școlare naționale individuale organizate de MEN, deoarece elevii 

care au obținut premiile I, II, III, Mențiune la  faza națională sau premiul I la faza județeană a olimpiadelor 

sau concursurilor școlare vor fi recompensați de către Consiliul Județean Alba, conform unui regulament 

propriu. 

Art. 2. Situația elevilor care vor fi recompensați va fi întocmită pe baza datelor furnizate de către 

Inspectoratul Şcolar al Județului Alba şi unităţile de învăţământ din Municipiul Sebeș, în concordanță cu 

prevederile prezentului regulament.  

1) Se vor recompensa elevii, din învățământul gimnazial și liceal, care au obținut locurile II sau III la 

etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN, dacă 

pentru locul obținut au primit și un premiu. 

2) Se vor recompensa elevii din învățământul primar, care au obținut locul I la etapele județene ale 

olimpiadelor școlare organizate de ISJ Alba, dacă pentru locul obținut au primit și un premiu. 

Art. 3. Pentru elevii care au participat la mai multe olimpiade și concursuri, sumele prevăzute pentru 

premii se pot cumula.  



Art. 4. Premierea elevilor se va face în funcție de nivelul performanței obținute, în limita bugetului 

alocat, din sponsorizări, conform cu valorile în lei prevăzute în tabelul următor: 

 

Premiul obținut de elev Valoarea premiului acordat elevului din sponsorizări 

Premiul II 100 lei 

Premiul III 50 lei 

 

Capitolul III:  Prevederi finale 

Art. 5. Recompensele prevăzute în prezentul regulament se acordă, de regulă, în data de 5 

octombrie a fiecărui an pentru performanțele din anul școlar anterior. 

Art. 6. În situația apariției unor acte normative specifice sau dacă sponsorii nu pot susține cheltuielile 

aferente, prezentul Regulament se poate completa, modifica sau abroga. 


