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JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                                                  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                         Parva 
 

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii  
speciale elevilor din Comuna Parva, Judeţul Bistriţa- Năsăud care au obţinut 

rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, judeţene, naţionale şi 
internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori 

 
 

       Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 
11.12.2018, în prezenţa unui numar de 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în 
funcţie. 
 
 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 3315 din 06.12.2018 iniţiator primarul comunei Parva 
Strugari Ioan  

- raportul nr. 3314 din 06.12.2018  întocmit de Referent superior III Sîngiorzan 
Cătălina. 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 3375 din 10.12.2018 al Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 
şi protectie socială, protecţia copilului, activităţi sportive şi agrement, 
protecţia mediului şi turism, servicii publice şi comerţ. 

- Prevederile art. 7 din Normele metodologice prevăzute în anexa la HG nr. 536/ 
27.07.2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 
preuniversitar. 

- În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d) alin. (6) lit.a), pct. 4, 5, art. 45 alin 1) coroborat 
cu art. 115 alin (1) lit. b) alin. (3) si alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările şi complectările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea de premii speciale elevilor din 
Comuna Parva, Judeţul Bistriţa- Năsăud care au obţinut rezultate deosebite la 
olimpiadele şcolare, judeţene, naţionale şi internaţionale şi activităţi culturale 
desfăşurate în comuna Parva, jud. Bistriţa – Năsăud precum şi profesorilor 
coordonatori, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre 
Art. 2. Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică şi pentru rezultatele obţinute în 
anul şcolar 2018- 2019 şi care intră sub icidenţa prevederilor acestuia. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul comunei Parva domnul Strugari Ioan.  



Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi „pentru” din 10 
consilieri prezenţi. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud 
- Primarului comunei Parva 
- Scoala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva 
- Consilierii locali 
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																																																																																														Anexă nr. 1 
 la Hotărârea Consiliului Local Parva nr. 53 din 11.12.2018  

 
 
 

REGULAMENT 
pentru acordarea de premii speciale elevilor din  

Comuna Parva, Judeţul Bistriţa- Năsăud, care au obţinut rezultate deosebite 
la olimpiadele şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, precum şi 

profesorilor coordonatori 
 

Art. 1. (1) Consiliului Local Parva acordă elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, care obţin rezultate de excepţie la olimpiadele şcolare, 
judeţene, naţionale şi internaţionale, stimulente financiare sub forma premiilor 
speciale. 

              (2) De premii speciale beneficiază şi cadrele didactice care au 
îndrumat, pregătit şi însoţit elevii prevăzuţi la alin. (1). 

               (3) Se acordă premii speciale şi formaţiunilor cu un număr de peste 
5 elevi care obţin rezultate de excepţie la competiţiile şcolare de profil, la nivel 
judetean  naţional sau internaţional, precum şi profesorilor coordonatori. 
 Art. 2. Prin competiţie şcolară de profil se înţelege competiţiile scolare 
corespunzătoare profilului/ specificului vocaţional al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, la nivel judeţean, naţional sau international. 
 
 Art. 3. Cuantumul  premiilor speciale acordate beneficiarilor prevăzuţi la 
art. 1 sunt următoarele: 
 

A) Elevi 
Olimpiade şcolare la nivel judeţean: 

- Locul I – 4.000 lei 
- Locul II – 3.000 lei 
- Locul III – 2.000 lei 
- Mentiune – 1.000 lei 

 
         Olimpiade şcolare la nivel naţional: 

- Locul I – 6.000 lei 
- Locul II -5.000 lei 
- Locul III – 4.000 lei 
- Mentiune – 3.000 lei  

 
Olimpiade şcolare la nivel internaţional: 

- Locul I – 10.000 lei 
- Locul II – 9.000 lei 
- Locul III – 8.000 lei 
- Mentiune – 7.000 lei 

 
Formaţiuni cu un număr de peste 5 elevi premiate la competitiile scolare 
judeţene, nationale/internationale de profil: 



 
 
Olimpiade şcolare la nivel judeţean: 

- Locul I – 400 lei/ elev 
- Locul II – 300 lei/ elev 
- Locul III – 200 lei/ elev 
- Mentiune – 100 lei/ elev 

 
         Olimpiade şcolare la nivel naţional: 

- Locul I – 700 lei/ elev 
- Locul II -600 lei/ elev 
- Locul III – 500 lei/ elev 
- Mentiune – 400 lei/ elev 

 
 

Olimpiade şcolare la nivel internaţional: 
- Locul I – 4.000 lei/ elev 
- Locul II – 3.000 lei/ elev 
- Locul III – 2.000 lei/ elev 
- Mentiune – 1.000 lei/ elev 

 
 
 

B) Cadre didactice 
1. Profesorii  care au îndrumat, pregătit şi însoţit elevii prevăzuţi la alin.1  
 

Olimpiade şcolare la nivel judeţean: 
- Locul I – 5.000 lei 
- Locul II - 4.000 lei 
- Locul III – 3.000 lei 
- Mentiune – 2.000 lei 
 

 
Olimpiade şcolare la nivel naţional: 

- Locul I – 7.000 lei 
- Locul II -6.000 lei 
- Locul III – 5.000 lei 
- Mentiune – 4.000 lei 

 
Olimpiade şcolare la nivel internaţional: 

- Locul I – 10.000 lei 
- Locul II -9.000 lei 
- Locul III – 8.000 lei 
- Mentiune – 7.000 lei 

 



Profesorii coordonatori ai formaţiilor cu un număr de peste 5 elevi premiate 
la competitiile scolare judeţene nationale/internationale de profil sunt 
recompensaţi cu suma egală a elevilor premiaţi. 

 
Art. 4.	Profesorii		care	au	îndrumat,	pregătit	şi	însoţit	elevii	premiaţi,	din	cei	

prevăzuţi	 la	 art.	 1	 alin	 (1),	 vor	 fi	 recompensaţi	 cu	 un	 singur	 premiu	 special,	
corespunzător	celui	mai	bun	rezultat	obţinut	de	elevii.	

Art. 5.	(1)	Premiile	speciale	prevăzute	de	prezentul	regulament	se	acordă	în	
sume	nete	şi	se	plătesc	în	numerar.	

													(2)	Veniturile	realizate	din	premiile	speciale	prevăzute	de	prezentul	
regulament	 sunt	 supuse	 regimului	 fiscal	prevăzut	de	 legislaţia	 în	 vigoare	 la	data	
plăţii	acestora.	

Art. 6. (1) Acordarea şi plata premiilor speciale prevăzute de prezentul 
regulament se fac pe baza situaţiei nominale, pe categori de beneficiari elevi şi 
cadre didactice, întocmită şi comunicată de Scoala Gimnazială „Vasile Scurtu” 
Parva şi Inspectoratul  Şcolar Judeţean Bistriţa- Năsăud. 

														(2)	 Situaţia	 prevăzută	 la	 alin	 (1)	 va	 conţine	 numele	 şi	 prenumele	
elevului	 sau	 profesorului	 beneficiar	 (	 calitatea	 profesorului	 beneficiar-	 profesor	
care	 a	 îndrumat,	 pregătit	 şi	 însoţit	 elevii	 beneficiari	 sau	 profesor	 coordinator	 al	
formaţiunilor	de	elevi	după	caz),	component	nominal	a	formaţiunilor	cu	un	număr	
de	peste	5	de	elevi,	codul	numeric	personal	al	beneficiarului,	denumirea	unităţii	
de	 învăţământ	 preuniversitar	 de	 unde	 provine	 beneficiarul,	 olimpiada	 şcolară/	
competiţia	 şcolară	 de	 profil	 la	 care	 a	 participat	 beneficiarul	 şi	 denumirea	
organizatorului,	 premiul	 sau	 locul	 obtinut	 şi	 anul	 şcolar	 în	 care	 a	 fost	 obţinut	
rezultatul	 respective,	cu	respectarea	regulilor	aplicabile	privind	protecţia	datelor	
cu	caracter	personal	şi	regimul	prelucării	şi	circulaţiei	acestor	date.	

Art. 7. Acordarea şi plata premiilor special prevăzute de prezentul 
regulament se finanţează din bugetul propriu al Consiliului Local Parva, Jud. 
Bistriţa- Năsăud. 

Art. 8. Premiile de acordă anual după terminarea competiţiilor olimpiadelor 
şcolare pentru anul scolar trecut. 

 
 
 
 
  

Primar, 
Strugari Ioan 

 


