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ORDIN 

 de completarea a OMENCȘ nr. 5768/2016 privind premiile acordate de către MENCȘ 
elevilor și studenților care au obținut performanțe la competițiile internaționale pe 

discipline școlare și sportive desfășurate în anul 2016 
 

         În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare,  
         al prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte 
din învăţământul preuniversitar,  
         în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,  
         a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin (2), 
         şi  
         în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,  

 
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

emite prezentul ordin: 
 
ARTICOL UNIC: OMENCȘ nr. 5768/2016 privind premiile acordate de către MENCȘ elevilor și 
studenților care au obținut performanțe la competițiile internaționale pe discipline școlare 
și sportive desfășurate în anul 2016 se completează după cum urmează: 
 
După art. I se introduce  art. I′ cu următorul cuprins: 
„(1) Se aprobă lista elevilor care vor fi premiaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la 
olimpiada internaţională de ştiinţe pentru juniori, turneul internaţional de informatică - 
Shumen, olimpiada internațională de astronomie și astrofizică, olimpiada internațională de 
limbă rusă - 2016. Lista este prevăzută în Anexa 1′, care face parte  integrantă din prezentul 
ordin. 
(2) Se aprobă lista profesorilor care vor fi premiaţi ca urmare a rezultatelor obţinute  cu 
elevii la olimpiada internaţională de ştiinţe pentru juniori, turneul internaţional de 
informatică - Shumen, olimpiada internațională de astronomie și astrofizică, olimpiada 
internațională de limbă rusă – 2016. Lista este prevăzută în Anexa 2′, care face  parte 
integrantă din prezentul ordin. 
(3) Se aprobă lista unităţilor şcolare care vor fi premiate ca urmare a rezultatelor obţinute 
cu elevii lor la olimpiada internaţională de ştiinţe pentru juniori, turneul internaţional de 
informatică - Shumen, olimpiada internațională de astronomie și astrofizică, olimpiada 
internațională de limbă rusă - 2016. Lista este prevăzută în Anexa 3′, care face  parte 
integrantă din prezentul ordin.”  
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