
HOTĂRÂRE   Nr. 1004 din 10 septembrie 2002 
 

privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare 

internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut 

rezultate deosebite în activitatea de cercetare 

 

    Text în vigoare începând cu data de 24 aprilie 2007 

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 

normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 24 

aprilie 2007: 

    - Hotărârea Guvernului nr. 615/2005; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 359/2007. 

 

    NOTĂ: 

    Prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4834/2002 au fost aprobate Normele 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor 

şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate 

pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare. 

 

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 7 alin. (6) şi 

(7), art. 60 alin. (5) şi (6) şi ale art. 172 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    (1) Elevii care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale au dreptul la bursa 

de performanţă "Meritul Olimpic", care se acordă în anul şcolar următor celui în care au 

obţinut distincţia, pe durata anului şcolar, inclusiv a vacanţelor. 

    (2) De acelaşi drept beneficiază şi studenţii în anul I care au primit distincţii la olimpiadele 

şcolare internaţionale în calitate de elevi în clasa a XII-a, pe durata anului universitar, 

inclusiv a vacanţelor. 

    (3) Bursele se acordă numai elevilor sau studenţilor care urmează studiile în ţară şi 

reprezintă România. 

    (4) Bursele pot fi acordate pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a 

performanţelor. 

    (5) Bursele prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

    ART. 2 

    Studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare 

internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în 

instituţii de învăţământ superior de stat. 

    ART. 3 



    (1) Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocat pentru cercetare 

se constituie anual un fond care să asigure finanţarea acordării prin concurs a cel mult 300 

de burse noi de cercetare pentru tinerii doctoranzi care urmează doctoratul în formă de 

învăţământ cu frecvenţă, precum şi finanţarea angajamentelor asumate în anii anteriori 

pentru derularea în continuare a burselor de cercetare pe durata lor maximă de acordare. 

    (2) Bursele de cercetare se acordă suplimentar, prin concurs, tinerilor doctoranzi care 

urmează doctoratul în forma de învăţământ cu frecvenţă cu vârsta de până la 35 de ani, 

angajaţi în învăţământ sau în cercetare ştiinţifică, cu rezultate deosebite în activitatea de 

cercetare la doctorat. 

    (3) Bursa de cercetare se poate menţine pe o durată de maximum 4 ani, fără depăşirea 

duratei studiilor doctorale sau a limitei de vârstă de 35 de ani, cu obligativitatea evaluării 

anuale a rezultatelor obţinute de către doctorand. 

    ART. 4 

    (1) Cuantumul burselor prevăzute la art. 1 este în sumă de 265 lei şi se reactualizează 

anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în funcţie de evoluţia 

indicelui ratei inflaţiei. 

    (1^1) Cuantumul burselor prevăzute la art. 3 este în sumă de 1.500 lei lunar şi se 

reactualizează anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în funcţie 

de evoluţia indicelui ratei inflaţiei. Acest cuantum se aplică şi la bursele existente. 

    (2) Listele cu elevii, studenţii şi doctoranzii beneficiari ai prevederilor prezentei hotărâri 

se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

    ART. 5 

    În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va elabora norme metodologice de 

aplicare a acesteia. 

    ART. 6 

    (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul şcolar/universitar 2002/2003. 

    (2) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază elevii sau studenţii care au primit 

distincţii la olimpiadele internaţionale începând cu anul 2002, respectiv doctoranzii 

înmatriculaţi în ultima sesiune de admitere la doctorat, înainte de lansarea competiţiei. 

 

                              --------------- 


