CABINET MINISTRU

ORDIN
de modificare și completare a OMECTS Nr: 6121/31.10.2012 privind premiile acordate de
către MECTS elevilor, profesorilor și unităților școlare care au primit distincții la
olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale – desfășurate în anul 2012
În temeiul prevederilor art. 57, alin. 4 din Legea 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 OUG nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea
reducerilor salariale,
având în vedere nota MECTS nr. 277DGEÎTPV/21.09.2012,
în baza prevederilor art.22, alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi
completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte
normative,
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
ARTICOL UNIC: OMECTS Nr: 6121/31.10.2012 privind premiile acordate de către MECTS
elevilor, profesorilor și unităților școlare care au primit distincții la olimpiadele şi concursurile
şcolare internaţionale – desfășurate în anul 2012 se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 3 se completează și va avea următorul cuprins:
„Valorile cuantumurilor premiilor pentru recompensarea elevilor premiaţi la Olimpiadele Balcanice,
Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Central Europeană de Informatică,
Olimpiada D.I. Mendeleev, Olimpiada Internaţională de Limbă Maghiară, Olimpiada Internaţională
de Limbă, Comunicare şi Literatura Română, Olimpiada Internaţională de Matematică a Liceelor
Maghiare din Europa, Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene, Olimpiadele
Internaționale de Limbă Latină Sulmona și Venosa, Olimpiada Internațională de Limbă Turcă,
Olimpiada Internațională de Matematică pentru Eleve, Turneul Internațional de InformaticăShumen acordate de Ministerul Educaţiei Naționale, în anul 2012, sunt:
a) premiul I

-

4.310 lei

b) premiul II

-

3.670 lei

c) premiul III

-

2.860 lei

d) menţiune

-

2.480 lei”

2. După art. 6 se introduce art. 6′ cu următorul cuprins:
„(1) Se aprobă lista elevilor care vor fi premiaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la Olimpiada
Internațională de Științe pentru Juniori şi la Turneul Internațională de Informatică – Shumen,
desfășurate în anul școlar 2011 -2012. Lista este prezentată în Anexa I′, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă lista profesorilor care au pregătit elevii premiaţi la Olimpiada Internațională de
Științe pentru Juniori, desfășurată în anul școlar 2011 -2012. Lista este prezentată în Anexa II′,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Se aprobă lista unităţilor de învăţământ pe care elevii premiaţi la Olimpiada Internațională
de Științe pentru Juniori, desfășurată în anul școlar 2011 -2012, le frecventează sau le-au
frecventat. Lista este prezentă în Anexa III′, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) Se aprobă lista profesorilor care au pregătit elevii premiaţi la Turneul Internațională de
Informatică – Shumen, desfășurat în anul școlar 2011 -2012, prevăzut la punctul 1. Lista este
prezentată în Anexa IV′, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(5) Se aprobă lista unităţilor de învăţământ pe care elevii premiaţi la Turneul Internațională de
Informatică – Shumen, desfășurat în anul școlar 2011 -2012, prevăzut la punctul 1. Lista
unităţilor de învăţământ se află în Anexa V′, care face parte integrantă din prezentul ordin.”
3. Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală BugetFinanțe din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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