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ORDIN 

privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în 

anul 2022 și a noilor cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 111 alin. (1) lit. h) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- prevederile art. 2 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional 

elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 8 și ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru 

acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale, aprobate prin ordinul ministrului educației naționale nr. 4507/2018, cu 

modificările ulterioare, 

- prevederile art. III alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1071/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, 

- referatul de aprobare nr. 2696 DGÎP/17.11.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea listei 

elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2022, beneficiarii 

prevederilor Legii nr. 235/2010 și a noilor cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional 

și 

 

în temeiul prevederilor art. 13, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI  

emite prezentul ordin: 
 

 

Art.1. Se aprobă lista nominală a elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale 

desfăşurate în anul 2022, prevăzută în anexa 1, parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. Se aprobă lista nominală a studenților din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au 

participat la olimpiadele școlare internaționale desfășurate în anul 2022 și au obţinut distincţii la aceste 

competiții, prevăzută în anexa 2, parte integrantă din prezentul ordin. 

 



                                                  CABINET MINISTRU 
______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Art. 3. Se aprobă noile cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional acordate elevilor premiați la 

olimpiadele școlare internaționale, în conformitate cu  prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează: 

 medalia de aur sau premiul I                - 2550 lei; 

 medalia de argint sau premiul al II-lea - 1913 lei; 

 medalia de bronz sau premiul al III-lea - 1275 lei; 

 mențiune                                                 -  638 lei. 

 

Art.4. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul 

- Direcția Minorități, Direcția Generală Economică, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al 

municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 
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