
 

CABINET MINISTRU 

 

ORDIN 

privind aprobarea noilor  cuantumuri ale bursei de merit olimpic  internațional 

acordată elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale  desfășurate în anii 2014 

şi 2015, beneficiarii prevederilor Legii nr.235/2010  

 

         În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare,  

          al prevederilor  Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic 

internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale,  

          în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010, aprobate 

prin OMECTS nr. 3890/10.03.2011, 

         în temeiul prevederilor HG nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată,  

           în temeiul prevederilor OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 

la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, 

           în baza Decretului nr. 915/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri 

ai Guvernului României şi 

           în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

emite prezentul ordin: 

 Art.1. (1)Se aprobă noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic  internațional acordată 

elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, în conformitate cu  prevederile H.G. nr. 

1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,după cum 

urmează: 

a) începând cu data de 1 ianuarie 2015, noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic 

internațional sunt: 

 medalia de aur sau premiul I – 975 lei; 

 medalia de argint sau premiul al II-lea – 731 lei; 

 medalia de bronz sau premiul al III-lea – 487 lei; 

b) începând cu data de 1 iulie 2015, noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional 

sunt: 

 medalia de aur sau premiul I – 1050 lei; 

 medalia de argint sau premiul al II-lea – 795 lei; 

 medalia de bronz sau premiul al III-lea – 533 lei. 



(2)  Cuantumurile menţionate la alin. (1) punctele a) și b) sunt valabile pentru toţi beneficiarii 

Legii nr. 235/2010. 

 

Art.2.Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcția Generală 

Învățământ în Limbile Minorităților, Direcția Generală Învățământ Superior, Direcția 

Generală Buget - Finanțe și Resurse Umane, instituțiile de învățământ superior  de stat și 

particulare acreditate, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi 

unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 
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