
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a 
profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având în 
vedere:

- Referatul de aprobare nr. 63305 din 18.07.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 63307 din 18.07.2022 al Direcției Economice, 

Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ și Direcţiei Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 9, alin (7), art. 12, alin (3) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 36, alin. 4 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene;

- prevederile art.7, lit. v) din OMENS, nr. 4742/10 august 2016, privind aprobarea Statutului 
elevului;

- prevederile art. III, alin (3) din OUG 130/17 decembrie 2021, privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative;

- prevederile art. 129, alin (2), litera “d”, pct. 1 și alin. (7), lit. “a”, “d” și “e” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a”
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a 
profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.1, se face de la bugetul local - secţiunea de 
funcţionare, capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”.

Art.3. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 225 din 29.07.2020.
Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                     
CONSILIER,                                                                                       SECRETAR GENERAL
SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU 

ALEXANDRIA
Nr.208 din 25 iulie 2022



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 63305 din 18.07.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a 

profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Municipiul Alexandria are ca obiectiv strategic prioritar și exercitarea atribuțiilor stabilite prin 
lege cu privire la susținerea educației, prin promovarea învățământului de înaltă calitate și valoare, 
creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actuală și viitoare. 
De asemenea, se dorește implicarea unităților școlare din învățământul preuniversitar și în activități 
educative, cultural-artistice și competiții sportive, care să lărgească orizonturile și să deschidă noi 
perspective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, atitudini și proiecte, care să creeze un 
cadru adecvat în vederea atingerii acestor scopuri. Pentru Municipiul Alexandria, sprijinirea actului 
educațional din unitățile de învățămâant preuniversitar a reprezentat și va reprezenta o prioritate. În 
acest sens, se dorește crearea unui cadru adecvat atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin 
stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi elevilor și profesorilor performanți din unitățile de 
învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Alexandria. Performanțele la învățătură și la 
competițiile școlare de excepție, realizate de către elevii alexandreni, aduc o imagine pozitivă
municipiului Alexandria.

Talentul nativ și mai apoi cultivat de către profesori - îndrumatori, fac ca acești elevi să urce pe 
treptele succesului. Ținând seama de munca depusă, de cele mai multe ori renunțând la jocurile 
copilăriei, printr-un sacrificiu necondiționat din partea părinților în susținerea pregătirii acestor copii, 
consider că este un gest de recunoștință din partea autorităților locale în a premia și sprijini financiar 
acești elevi performanți, dar și pe dascălii care i-au pregătit.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile prevederile art. 9, alin (7), art. 12, alin (3) din Legea 
nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 36, 
alin. 4 din O.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, prevederile art.7, lit. v) din OMENS, nr. 4742/10 august 2016, privind aprobarea Statutului 
elevului, prevederile art. III, alin (3) din OUG 130/17 decembrie 2021, privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
prevederile art. 129, alin (2), litera “d”, pct. 1 și alin. (7), lit. “a”, “d” și “e” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul 
proiect de hotărâre : “Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a 
elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ 
preuniversitar din Alexandria”.

Proiectul de hotărâre, însoțit de întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
DIRECŢIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Nr. 63307 din 18.07.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare 
deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din 
Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. , primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin,
propune aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și 
a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria.

Proiectul de hotărâre propus are ca scop recompensarea performanțelor individuale (sau 
de grup) ale elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria, 
care obțin rezultate școlare deosebite.

Municipiul Alexandria are ca obiectiv strategic prioritar și exercitarea atribuțiilor stabilite 
prin lege cu privire la susținerea educației, prin promovarea învățământului de înaltă calitate și 
valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea 
actuală și viitoare. De asemenea, se dorește implicarea unităților școlare din învățământul 
preuniversitar și în activități educative, cultural-artistice și competiții sportive, care să lărgească 
orizonturile și să deschidă noi perspective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, 
atitudini și proiecte, care să creeze un cadru adecvat în vederea atingerii acestor scopuri. Pentru 
Municipiul Alexandria, sprijinirea actului educațional din unitățile de învățămâant preuniversitar 
a reprezentat și va reprezenta o prioritate. În acest sens, se dorește crearea unui cadru adecvat 
atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor criterii de acordare a unor 
granturi elevilor și profesorilor performanți din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza 
municipiului Alexandria. Performanțele la învățătură și la competițiile școlare de excepție, 
realizate de către elevii alexandreni, aduc o imagine pozitivă municipiului Alexandria. 

Talentul nativ și mai apoi cultivat de către profesori - îndrumatori, fac ca acești elevi să 
urce pe treptele succesului. Ținând seama de munca depusă, de cele mai multe ori renunțând la 
jocurile copilăriei, printr-un sacrificiu necondiționat din partea părinților în susținerea pregătirii 
acestor copii, consider că este un gest de recunoștință din partea autorităților locale în a premia și 
sprijini financiar acești elevi performanți, dar și pe dascălii care i-au pregătit.

Pentru finanţarea cheltuielilor legate de premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite 
și profesorilor acestora, din unitățile de învățământ preuniversitare din municipiul Alexandria,
se vor aloca sume din bugetul local - secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură, 
recreere, religie”.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată de 
prevederile art. 9, alin (7), art. 12, alin (3) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art. 36, alin. 4 din O.U.G. nr. 114/ 2018 



privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevederile art.7, lit. 
v) din OMENS, nr. 4742/10 august 2016, privind aprobarea Statutului elevului, prevederile art. 
III, alin (3) din OUG 130/17 decembrie 2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevederile art. 
129, alin (2), litera “d”, pct. 1 și alin. (7), lit. “a”, “d” și “e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Direcţia Juridic, Comercial Direcţia Economică
Director,                                            Director,

Postumia CHESNOIU Haritina GAFENCU

Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ
Monica Dumitrescu



Judeţul Teleorman                                                                    Anexa nr. 1
Municipiul Alexandria                                      la HCL nr. 208 din 25 iulie 2022
Consiliul Local

Regulamentul de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor 
coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Art. 1. Prin elevi cu rezultate școlare deosebite se va înţelege: 
- elevii care au obținut în anul școlar curent media 10 la Evaluarea Națională/Bacalaureat;
- şefii de promoţie de la fiecare unitate de învăţământ gimnazial din municipiul 

Alexandria, care au obţinut cel puţin media 9.50 la Evaluarea Naţională şi şefii de 
promoţie de la fiecare unitate de învăţământ liceal din municipiul Alexandria, care au 
promovat examenul de Bacalaureat cu cel puţin media 9.50. Şeful de promoţie va fi 
numit elevul care a avut cea mai mare medie generală pe parcursul celor 4 ani de 
gimnaziu sau liceu.

- elevii care au obținut în ultimul an școlar, individual sau în echipă, premii la olimpiadele 
și concursurile școlare, pe discipline, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației,
faza națională și internațională;

Art. 2. Prin profesori coordonatori se va înțelege profesorii care au pregătit, în formă 
instituționalizată (unitate de învățământ sau Centrul Județean de Excelență Teleorman), elevii care 
au obținut, individual sau în echipă, în ultimul an școlar, premii la olimpiadele și concursurile 
școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională și internațională;

Art. 3. Elevii cu rezultate școlare deosebite la învăţătură vor beneficia de premii în bani după 
cum urmează:

- 2500 lei - elevul care a obținut individual în anul curent media generală 10 la Evaluarea 
Națională/Bacaureat;

- 2000 lei – elevul care a obținut individual locul I la Olimpiadele școlare, aprobate anual 
prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;

- 1800 lei - elevul care a obținut individual locul II la Olimpiadele școlare, aprobate anual 
prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;

- 1600 lei – elevul  care a obținut individual locul III la Olimpiadele școlare, aprobate 
anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;

- 1500 lei – elevul care a obținut individual mențiune, premiu special sau medalie la 
Olimpiadele școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau 
internațională;

- 1500 lei - șeful de promoție așa cum a fost definit la art. 1 
- 1500 lei – elevul care a obținut individual locul I la Concursurile școlare, aprobate anual 

prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;



- 1300 lei – elevul care a obținut individual locul II la Concursurile școlare, aprobate anual 
prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;

- 1100 lei – elevul care a obținut individual locul III la Concursurile școlare, aprobate 
anual prin ordin al ministrului Educației,faza națională sau internațională;

- 1000 lei – elevul care a obținut individual mențiune, premiu special sau medalie la 
Concursurile școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională 
sau internațională;

- 4000 lei – echipa care a obținut locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională;

- 3500 lei - echipa care a obținut locul II  la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională;

- 3000 lei - echipa care a obținut locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională ;

Un elev va fi premiat o singură dată, beneficiid de premiul cu cea mai mare valoare.

Art 4. Profesorii coordonatori vor fi premiați o singură dată, indiferent de numărul de elevi 
premiați și vor beneficia de 50% din valoarea celui mai mare premiu obținut de unul dintre elevii
coordonați. Profesorii coordonatori ai unei echipe sportive, care a obținut un premiu la 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza națională, vor beneficia de un premiu în valoare de 
1000 lei- locul I, 800 lei - locul II, 600 lei – locul III.

Art. 5. Unităţile de învăţământ vor transmite către Primăria Municipiului Alexandria, respectând 
termenele stabilite, lista cu elevii cu rezultate școlare deosebite menţionaţi la art. 1 și lista cu 
profesorii coordonatori, menționați la art. 2, însoțite de documente justificative.

Art. 6. Beneficiarii premiilor menționate la art. 3 și art. 4 vor fi desemnați în urma evaluării 
documentelor transmise de unitățile de învățământ, de către o comisie, care va fi numită prin 
decizie a primarului și care va fi formată din 3 consilieri locali cu experiență în domeniul 
educației, un reprezentant al inspectoratului Școlar Județean Teleorman și câte un reprezentant al 
Comitetului reprezentativ al părinților din fiecare unitate de învățământ de la care provin elevii 
eligibili pentru granturile menționate. Din comisie nu pot face parte părinți sau rude de gradul I 
și II ai elevilor premiați.

Art. 7. Premierea elevilor și profesorilor cu rezultate școlare deosebite, conform art. 1 și 2, se va 
desfășura într-un cadru festiv, locul, data și ora urmând să fie comunicate acestora cu minim 
două săptămâni înainte.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER, 

SILVIA COBÂRLIE


