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ORDIN 

pentru aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale 
în anul 2017, admiși la universități, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 și pentru 

modificarea  Ordinului ministrului educației naționale nr. 4368/2017 
 

       în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
       în baza Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor 
premiați la olimpiadele școlare internaționale  
       în conformitate cu Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
3890/10.03.2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010,  
        în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată și 
        având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  
emite prezentul ordin: 

 
      Art. I. Se aprobă lista cuprinzând absolvenții de liceu care, în calitate de elevi, au obţinut 
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2017 și care, ulterior obţinerii distincţiei, au 
fost admiși la universități. Lista este prevăzută în anexa nr. 1. 
      Art. II. Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4368/2017 privind aprobarea listei 
elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2017, beneficiarii 
prevederilor Legii nr. 235/2010 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  
      Art. III. Cuantumurile bursei de merit olimpic internaţional sunt cele stabilite prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 3194/2017 privind aprobarea noilor cuantumuri ale bursei de 
merit olimpic internațional acordată elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale  
desfășurate în anii 2016 şi 2017, beneficiarii prevederilor Legii nr.235/2010. 
     Art.  IV  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
     Art.  V. Direcţia Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcţia Generală 
Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcţia Generală Minorităţi și Relația cu 
Parlamentul, Direcţia Generală Economică, 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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