Anexa nr. 5 la
Statutul Judeţului Bistriţa-Năsăud
REGULAMENT
privind criteriile de acordare a unor premii şi recompense
financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
I. SCOP:
Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor şi domeniilor de
acordare a premiilor şi recompenselor financiare de către Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud, cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova valorile şi talentele din
judeţul nostru, activitățile cu impact pozitiv și care contribuie la dezvoltarea
comunităţii locale din judeţul Bistriţa-Năsăud.
II. CONDIŢII DE ACORDARE:
Premiile şi recompensele financiare se acordă pentru rezultate deosebite
obţinute la învățătură, olimpiade şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii sportive,
performanță științifică sau alte acţiuni cu rezultate deosebite la nivel internaţional.
Premiile şi recompensele financiare se acordă anual, iar premierea se face
pentru activitatea desfãşuratã în anul în curs. În cursul unui an calendaristic, premiul se
acordă o singură dată, atât la nivelul unei persoane, echipe sau formaţii, cât și pentru
profesorul coordonator/antrenorul care i-a pregătit pe aceștia, în condițiile legii.
III. DOMENII ȘI CRITERII DE ACORDARE:
A. ÎNVĂȚĂMÂNT:
Se acordă elevilor care au obținut locurile I, II şi III la olimpiadele și
concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au
pregătit pe aceștia, precum și studenţilor care au absolvit ca șefi de promoție în
anul în curs, în cadrul universităților şi institutelor de învăţământ superior, care au
domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud.
B. SPORT:
Se acordă pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe
deosebite la acțiunile sportive internaționale, astfel:
- obținerea de medalii de aur, argint sau bronz la olimpiade şi campionate
mondiale sau europene.
C.
CULTURĂ,
PĂSTRAREA
ȘI
PROMOVAREA
TRADIȚIILOR
POPULARE:
Se acordă pentru promovarea și valorificarea tradiției și creației populare,
respectiv promovarea meșteșugurilor tradiționale, prin obţinerea de premii sau
distincţii la nivel internaţional.

D. SOCIAL:
Se acordă pentru obţinerea de premii sau distincţii la nivel internaţional în
activitatea socială, pentru implicare şi responsabilitate socială faţă de grupurile
vulnerabile ale cetăţenilor din judeţ.
E. ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE:
Se acordă pentru obţinerea de premii sau distincţii la nivel internaţional în
activitatea de cercetare științifică, respectiv pentru obţinerea unui brevet de
invenţie.
F. ECONOMIE:
1. Industrie:
Se acordă pentru:
- obţinerea de premii sau distincţii la nivel internaţional;
- cea mai bună activitate economică;
- acţiuni de Responsabilitate Socială Corporativă cu cel mai mare impact
asupra comunităţii,
- crearea unui brand atestat/recunoscut de promovare a județului.
2. Agricultură:
Se acordă pentru:
- obţinerea de premii sau distincţii la nivel internaţional în domeniul
agriculturii (apicultură, avicultură, horticultură, piscicultură, silvicultură, zootehnie,
etc.);
- crearea unui produs reprezentativ/brand de promovare a județului.
3. Turism:
Se acordă pentru:
- obţinerea de premii sau distincţii la nivel internaţional în domeniul
turismului;
- pentru cea mai reprezentativă structură de primire turistică, agro-turistică
din județ.
G. MASS-MEDIA:
Se premiază autorii celor mai bune emisiuni, articole sau reportaje, care
popularizează acţiunile, activităţile şi performanţele judeţului cu impact naţional
sau internaţional.
IV. NOMINALIZAREA:
Comisia de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare,
numită prin Hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, va analiza
recomandările primite și va înainta propunerile cu nominalizările privind acordarea
premiilor şi recompenselor financiare plenului consiliului județean.
V. ACORDAREA:
Aprobarea premiilor și a recompenselor financiare se face de către consiliul
judeţean, prin votul secret al majorității membrilor prezenți, cu încadrarea în sumele
prevăzute anual în bugetul propriu al consiliului județean, cu această destinație.
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Premiile și recompensele financiare se înmânează de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în cadrul unei festivităţi publice, organizată în
baza unui protocol special, la o dată ulterioară adoptării hotărârii consiliului
județean prin care a fost aprobată acordarea acestora.
Odată cu înmânarea premiilor și recompenselor financiare se acordă și
Diploma de excelenţă în domeniul respectiv, instituită de consiliul județean.
VI. DISPOZIȚII FINALE:
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud poate hotărî, la propunerea Comisiei de
acordare a premiilor şi recompenselor financiare, decernarea PREMIULUI DE
EXCELENŢÃ AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD, pentru întreaga activitate,
personalităţilor care au avut realizări remarcabile de-a lungul carierei – desfãşurate
în judeţul Bistriţa-Năsăud – indiferent dacă au obţinut sau nu premii anuale.
Pentru cazurile speciale, care nu se înscriu în cadrul general al prezentului
Regulament, Comisia de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor
financiare va hotărî în consecinţă cazurile de acordare a unor premii sau
recompense financiare, cu respectarea sumei totale aprobate anual în bugetul
propriu al consiliului județean.
Cazurile speciale, urmare a unor performanţe sau rezultate excepţionale, vor
face obiectul analizei în plen a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
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