CABINET MINISTRU
ORDIN
privind premiile acordate de către MECȘ elevilor, profesorilor și unităților școlare care
au primit distincții la olimpiadele şi concursurile şcolare internaționale desfășurate în
anul 2015
În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
ale prevederile art.4, anexa 2, pct. 6 şi 7 din Hotărârea Guvernului nr.369/1994
privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe
obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor
şi concursurilor sportive naţionale şi internaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
ale prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, art. 8 alin. (3),
având în vedere nota MECȘ nr. 54151/23.10.2015
şi
înbazaprevederilorHotărâriiGuvernului
nr.
26/2015
privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiEducaţieişiCercetăriiŞtiinţifice,
MINISTRUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE
emite prezentul ordin:
Art.1. Valorile cuantumurilor premiilor acordate de către Ministerul Educației și Cercetării
Științifice elevilor premiați la olimpiadele și concursurile internaționale organizate în țară
sau în străinătate, valabile în anul 2015, sunt stabilite prin OMEN nr. 5077/ 08.12.2014,
după cum urmează:
(1) pentru recompensarea elevilor premiaţi la olimpiadele internaţionale, pe obiecte de
învăţământ, valorile cuantumurilor premiilor, acordate de Ministerul Educaţiei și Cercetării
Științifice, sunt:
a)
premiul special pentru
medalia de aur şi punctaj maxim 12545 lei
b) premiul I
9720 lei
c) premiul II
8330 lei
d) premiul III
5950 lei
e) menţiune
4065 lei
(2) pentru recompensarea elevilor premiaţi la Olimpiadele Balcanice, Olimpiada
Internaţională Pluridisciplinară Yakutzia, Olimpiada Central Europeană de Informatică,
Olimpiada D.I. Mendeleev, Olimpiada Internaţională de Limbă Maghiară, Olimpiada
Internaţională a Elenismului, Olimpiada Internaţională de Lectură, Olimpiada
Internaţională de Limbă Turcă, Olimpiada Internaţională de Limbă Rromani, Olimpiada
Internaţională de Limbă Polonă, Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Eleve,
Olimpiada Internaţională de Matematică a Liceelor Maghiare din Europa, Olimpiada
Internaţională de Matematică a Gimnaziilor Maghiare din Europa, Olimpiada Internaţională
de Ştiinţe a Uniunii Europene, Olimpiadele Internaționale de Limba Latină Sulmona și
Venosa, Turneul Internațional de Informatică, Olimpiada Internațională de limbă franceză,

Olimpiada Internațională de fizică a țărilor din Asia, valorile cuantumurilor premiilor,
acordate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, sunt:
a) premiul I
4440 lei
b) premiul II
3785 lei
c) premiul III
2945 lei
d) menţiune
2550 lei
Art.2. Pentru profesorul/ profesorii care au pregătit elevul/elevii se acordă un singur
premiu, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul din elevii săi/ lor premiaţi.
Art.3. Pentru şcoala pe care elevul/elevii o frecventează sau au frecventat-o se acordă
câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. Premiul se va utiliza
pentru dotări destinate sprijinirii calităţii procesului de învăţământ.
Art.4. (1) Se aprobă lista elevilor care vor fi premiaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la
olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale, pe obiecte de învăţământ, în anul 2015,
desfășurate până la momentul aprobării prezentului ordin. Lista este prevăzută în Anexa I,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se aprobă lista profesorilor care au pregătit elevii premiaţi la olimpiadele internaţionale, în
anul 2015, desfășurate până la momentul aprobării prezentului ordin. Lista este prevăzută în
Anexa II, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Se aprobă lista unităţilor de învăţământ pe care elevii, premiaţi la olimpiadele
internaţionale din anul 2015, desfășurate până la momentul aprobării prezentului ordin, le
frecventează sau le-au frecventat. Lista este prevăzută în Anexa III, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(4) Se aprobă lista profesorilor care au pregătit elevii premiaţi la concursurile internaţionale,
prevăzute la art. 1, alin. (2) desfășurate până la momentul aprobării prezentului ordin. Lista
este prevăzută în Anexa IV, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(5) Se aprobă lista unităţilor de învăţământ pe care elevii premiaţi la concursurile
internaţionale, prevăzute la art.1 , alin. (2) , desfășurate până la momentul aprobării
prezentului ordin, le frecventează sau le-au frecventat. Lista unităţilor de învăţământ este
prevăzută în Anexa V, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(6) Lista elevilor, profesorilor și unităților școlare care vor primi distincții la olimpiadele şi
concursurile şcolare internaţionale ce se vor desfășura în anul 2015, ulterior datei
aprobării prezentului ordin, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării
științifice.
Art. 5. Fondurile necesare pentru premiile menţionate la alin. (4) şi (5) ale art. 4, se
suportă din fondul valutar al MECȘ.
Art. 6 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția pentru Învățământ în Limbile
Minorităților, Direcția Generală Buget – Finanțe, Salarizare și Resurse Umane din cadrul
Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice şi inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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