
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 
pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 

Articol unic. – Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de 
merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                 
nr. 831 din 13 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit 

olimpic internaţional elevilor care au obţinut distincţii, respectiv locurile 
I, II, III şi menţiune la olimpiadele şcolare internaţionale, precum şi 
premiile acordate profesorilor care au pregătit elevii ce au obţinut 
distincţii, respectiv locurile I, II, III şi menţiune la olimpiadele şcolare 
internaţionale, indiferent de disciplina de învăţământ la care acestea au 
fost organizate.” 
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2. Articolul  2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – Bursele de merit olimpic internaţional se acordă pe o 

perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare obţinerii 
distincţiilor, respectiv locurilor I, II, III şi menţiune prevăzute la  art. 1.” 

 
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. – Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic 

internaţional acordate este diferenţiat, în funcţie de nivelul distincţiei 
obţinute, după cum urmează: 

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic 
internaţional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată la data acordării acesteia; 

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit 
olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;  

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit 
olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; 

d) pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic 
internaţional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia.” 

 
4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 31. – Profesorii care au pregătit elevii ce au obţinut 

distincţii, respectiv locurile I, II, III şi menţiune la olimpiadele şcolare 
internaţionale, indiferent de disciplina de învăţământ la care acestea au 
fost organizate, primesc un premiu al cărui cuantum se stabileşte prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale.” 

 
5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. – Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic 

internaţional şi cele necesare pentru premierea profesorilor sunt 
prevăzute anual în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi sunt 
acordate de la bugetul de stat.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 31 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor                  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
FLORIN  IORDACHE 


