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R E G U L A M E N T 
 

pentru stabilirea premiilor acordate elevilor şi cadrelor didactice din  
unităţile de învăţământ din municipiul Oneşti, care obţin rezultate deosebite 

în activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar 
 
 
CAP.I  -   DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art.1 – Prezentul regulament stabileşte nivelul şi categoriile premiilor acordate 
elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Oneşti, care 
obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar. 
 
 Art.2 – Elevii şi profesorii pot fi premiaţi pentru rezultatele obţinute la 
olimpiadele şcolare, naţionale şi internaţionale organizate de către Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice pentru următoarele categorii: 
 1. Olimpiade la discipline de cultură generală şi olimpiade interdisciplinare 
şi transdisciplinare: limbă, comunicare şi literatură română; lingvistică, limba latină, 
limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba italiană, limba germană, 
matematică, informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, istorie universală, 
istoria românilor, chimie, geografie, fizică, biologie, cultură civică, logică, argumentare 
şi comunicare, psihologie, economie, filozofie, sociologie; olimpiada „Lectura ca 
abilitate de viaţă”; olimpiada de ştiinţe pentru juniori; olimpiada interdisciplinară 
„Ştiinţele Pământului”.   
 2. Olimpiade vocaţionale şi tehnice: discipline teologice (religie ordodoxă, 
religie romano-catolică), interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale, 
interpretare instrumentală, arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor, coregrafie, 
pregătire sportivă teoretică, educaţie fizică; educaţie tehnologică; discipline din aria 
curriculară “Tehnologii”, domeniul: mecanică, discipline din aria curriculară 
“Tehnologii”, domeniul: construcţii, instalaţii şi lucrări publice, discipline din aria 
curriculară “Tehnologii”, domeniul: electric, electrotehnic, electromecanic, discipline 
din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: electronică, automatizări, telecomunicaţii, 
discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: industria textilă şi pielărie, 
discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: fabricarea produselor din lemn, 
discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: economic, administrativ, 
discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: turism şi alimentaţie, discipline 
din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: agricultură, discipline din aria curriculară 
“Tehnologii”, domeniul: protecţia mediului, discipline din aria curriculară 
“Tehnologii”, domeniul: industrie alimentară. 
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 Art.3 – În cazul în care un elev sau cadru didactic obţine mai multe premii 
acesta va fi recompensat pentru fiecare premiu obţinut. 

 
Art.4 – În cazul în care un elev este pregătit de mai mulţi profesori coordonatori 

(olimpiade interdisciplinare) valoarea premiului aferent rezultatului obţinut va fi 
împărţit în mod egal profesorilor coordonatori.  
 
 
CAP. II  CATEGORII DE PREMII 
 
 Art.5 – Elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ din municipiul 
Oneşti vor fi recompensaţi pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea 
desfăşurată pe parcursul unui an şcolar, în funcţie de următoarele categorii: 
1. Elevii şi profesorii care obţin premii, menţiuni la olimpiadele naţionale şi 
internaţionale organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
2. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a care obţin la examenul de capacitate media 
generală 10. 
3. Elevii absolvenţi ai clasei a XII-a care obţin media generală 10 la bacalaureat. 
4. Cei mai buni elevi din fiecare colegiu/liceu din municipiul Oneşti (şefii de promoţii). 
 
CAP.III NIVELUL PREMIILOR 
 
 Art.6 – Elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ din municpiul 
Oneşti vor fi recompensaţi pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea 
desfăşurată pe parcursul unui an şcolar, în funcţie de categoriile enumerate la art.5, 
după cum urmează: 
 
 
1. Elevii şi profesorii care obţin rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi 
internaţionale organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice vor fi 
premiaţi fiecare conform grilei:  

Olimpiade la discipline de 
cultură generală şi 

olimpiade interdisciplinare 
şi transdisciplinare 

Locul I    (Olimpiadă internaţională)               - 10.000 lei 
Locul II  (Olimpiadă internaţională)                  -7.000 lei 
Locul III (Olimpiadă internaţională)                 - 5.000 lei 
Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare  
(Olimpiadă internaţională)                                 - 1.500 lei 

 
Olimpiade la discipline de 

cultură generală şi 
olimpiade interdisciplinare 

şi transdisciplinare 
care au etapă locală 

Locul I    (Olimpiadă naţională)                        - 6.000 lei 
Locul II  (Olimpiadă naţională )                        - 4.000 lei 
Locul III (Olimpiadă naţională)                        - 2.000 lei 
Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare 
(Olimpiadă naţională)                                        - 1.000 lei  

Olimpiade la discipline de 
cultură generală şi 

olimpiade interdisciplinare 

Locul I (Olimpiadă naţională)                           - 3.000 lei 
Locul II (Olimpiadă naţională)                          - 2.000 lei 
Locul III (Olimpiadă naţională)                        - 1.000 lei 
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CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 Art.7 - Unităţile de învăţământ vor transmite către Primăria municipiului Oneşti, 
respectând termenele impuse, toate documentele necesare pentru premierea elevilor şi 
cadrelor didactice care obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată pe parcursul 
unui an şcolar. 
 
 Art.8 – Nominalizarea persoanelor prevăzute la art.6 se va face prin dispoziţia 
primarului. 
 
 Art.9 - Consiliul Local Oneşti şi Primăria municipiului Oneşti îşi rezervă dreptul 
de a aduce modificări şi/sau completări prezentului Regulament. 
 
 

Iniţiator, 
Victor Laurenţiu Neghină - primar 

şi transdisciplinare 
care nu au etapă locală 

Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare  
(Olimpiadă naţională)                                           - 700 lei 

 
Olimpiade la discipline 

vocaţionale, tehnice şi de 
limbă maternă 

Locul I    (Olimpiadă internaţională)                 - 5.000 lei 
Locul II  (Olimpiadă internaţională)                 - 3.500 lei 
Locul III (Olimpiadă internaţională)                 - 2.500 lei 
Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare 
(Olimpiadă internaţională)                                    - 750 lei 

Olimpiade la discipline 
vocaţionale, tehnice şi de 

limbă maternă care au etapă 
judeţeană 

Locul I    (Olimpiadă naţională)                        - 2.000 lei 
Locul II  (Olimpiadă naţională)                         - 1.500 lei 
Locul III (Olimpiadă naţională)                        - 1.000 lei 
Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare 
(Olimpiadă naţională)                                           - 700 lei 

 
Olimpiade la discipline 

vocaţionale, tehnice şi de 
limbă maternă care nu au 

etapă judeţeană 

Locul I (Olimpiadă naţională)                           - 1.200 lei 
Locul II (Olimpiadă naţională)                          - 1.000 lei 
Locul III (Olimpiadă naţională)                           - 700 lei 
Menţiune, menţiune specială, premiu special, participare  
(Olimpiadă naţională)                                           - 500 lei 

2. Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a care obţin la examenul de capacitate media  
generală 10                                                                                                       –   2.000 lei 
3. Elevii absolvenţi ai clasei a XII-a care obţin la examenul de  bacalaureat  media 
generală 10                                                                                                        –  3.000 lei 
4.Cei mai buni elevi din fiecare colegiu/liceu din municipiul Oneşti  
 (şefii de promoţie)                                                                                             – 2.000 lei 
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