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Legea 235 din 7 decembrie 2010
pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la

olimpiadele scolare internaţionale

Publicat in Monitorul Oficial 831 din 13 decembrie 2010
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic international elevilor care la olimpiadele
scolare internationale se situeaza pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de invatamant la
care acestea au fost organizate.

Art. 2. - Bursele de merit olimpic international ce fac obiectul prezentei legi se acorda pentru o perioada de
12 luni, incepand cu luna imediat urmatoare realizarii performantei scolare prevazute la art. 1.

Art. 3. - Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic international acordate este diferentiat, in functie de
nivelul performantei scolare realizate, dupa cum urmeaza:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul salariului
minim garantat pe economie la data acordarii acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a
75% din salariul minim garantat pe economie la data acordarii acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a
50% din salariul minim garantat pe economie la data acordarii acesteia.

Art. 4. - Sumele necesare acordarii burselor de merit olimpic international sunt prevazute anual in bugetul
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si sunt acordate de la bugetul de stat.

Art. 5. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Art. 6. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei, Cercetarii,

Tineretului si Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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