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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
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                       APROBAT 

             PREŞEDINTE C.J. Timiş 
                                                                                                          Sorin-Mihai GRINDEANU 

                 
 

 
Regulamentul de acordare de către C.J.Timiș a premiiului “PRO 

JUVENTUTE”  elevilor cu merite deosebite, 
                                              Completat și modificat  
 

Premiul “PRO JUVENTUTE” acordate de către Consiliul Judeţean Timiş 
se constituie cu scopul de a: 

- recunoaşte şi aprecia rezultatele deosebite ale elevilor şi profesorilor 
timişeni în diferite domenii de învăţământ 

- stimula creativitatea şi pregătirea personală în domenii de maximă 
importanţă pentru viitor 

- populariza rezultatele  deosebite şi a contribui direct sau indirect la 
dezvoltarea învăţământului timişean 

 
Premiul “PRO JUVENTUTE” se acordă anual unor elevi şi profesori din 

judeţul Timiş. 
Criteriile de selecţie pentru premiere sunt următoarele: 

- Rezultate excepţionale la olimpiade şi concursuri naționale organizate de / în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale  

- Rezultate excepționale la olimpiade și  concursuri internaţionale 
(recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale)  
Premiile sunt atribuite de către C.J.Timiş la propunerea Comisiei pentru 

Cultură, Învățământ, Tineret și Sport.     
Premiile constau în diplomă de merit, trofeul Pro Juventute şi o recompensă 

financiară. 
 

Regulamentul de selecţie:  
- Premiul “PRO JUVENTUTE” este de două nivele: 

a. premiul pentru rezultate obţinute la nivel naţional 
b. premiul pentru rezultate obţinute la nivel internaţional 
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- se premiază cel mai bun rezultat I, II, III (naţional, respectiv internaţional) 
obţinut la concursuri şi olimpiade organizate de / în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale de la o disciplină 

- dacă la o disciplină există mai multe concursuri distincte, se premiază cel 
mai bun rezultat pentru fiecare concurs în parte 

- acelaşi elev nu va fi premiat pentru rezultatele de la mai multe concursuri 
distincte, în cadrul aceleaşi discipline, în această situaţie elevul în cauză 
fiind premiat pentru rezultatul cel mai înalt 

- dacă un concurs are mai multe secţiuni, se premiază cel mai bun rezultat de 
la toate secţiunile (nu se premiază separat cel mai bun rezultat pentru fiecare 
secţiune în parte) 

- dacă la o disciplină există mai mulţi elevi cu acelaşi rezultat, se premiază toţi 
elevii în cauză 

- nu se premiază rezultatele de la concursurile la care participarea elevilor este 
pe echipaje cu componenţă numeroasă (trupă de teatru, echipă sportivă, etc) 

- toate rezultatele internaţionale sunt premiate 
- olimpiada internațională/națională este considerate mai importantă decât 

concursul international/național 
 

De asemenea, profesorul care a pregătit elevul este şi el premiat, 
respectându-se aceleași reguli ca la elevi.  

Totodată, poate fi recompensat profesorul care are cei mai mulţi elevi care 
obţin premiul “PRO JUVENTUTE”. 

Pe lângă aceste premii acordate elevilor şi profesorilor, poate fi premiat şi 
liceul care are cei mai mulţi elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele şi 
concursurile naţionale, care au fost recompensaţi de către Consiliul Judeţean 
Timiş. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş va face anual propunerile de premiere 
(selecţia elevilor şi profesorilor ce vor fi premiaţi) şi poartă împreună cu unităţile 
de învăţământ răspunderea pentru veridicitatea datelor înscrise în propunerile de 
premiere. În situaţiile excepţionale, cu avizul Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Tineret și Sport, Consiliul Judeţean Timiş îşi rezervă dreptul de a rectifica, în urma 
analizării și motivării, propunerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV                                    ŞEF SERVICIU                                
Doina Adriana Tărîlă                                              Adela Popa 
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Comisia pentru Cultură, Învățământ, Tineret și Sport 
                       Președinte 
                  Adrian Negoiță 


