
 

 
 

CABINET MINISTRU 
 

______________________________________________________________________ 
                                                        

ORDIN 
pentru completarea OMENCȘ nr. 5319/2016 privind aprobarea listei elevilor care  

au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, admiși la universități,  
beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 modificat și completat prin OMENCS nr. 6163/2016 

 
       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 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
235/2010, aprobate prin OMECTS nr. 3890/10.03.2011, 
        în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010, aprobate prin 
OMECTS nr. 3890/10.03.2011, 
        în temeiul prevederilor HG nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată  
        și 
        având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
       

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

emite prezentul ordin: 

 

ARTICOL UNIC:  OMENCȘ nr. 6163 pentru modificarea și completarea OMENCȘ nr. 5319/2016 privind 
aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, 
admiși la universități, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 și pentru modificarea OMENCS nr. 
4354/2016, puctul c) se completată cu pozițiile: 165, 166, 167, 168 și vor avea  următorul conținut: 
 

Nr.  

crt. 

Nume și 

prenumele 

elevului 

Premiul 

obținut 

Olimpiada la care a 

participat 

Perioada 

de desfă 

șurare 

Clasa 
Școala/ 

localitatea 
Judeţul 

165. Tudose Maria 
Alexa 

Aur Olimpiada balcanică de 
informatică pentru 
juniori 

sept. 
2016 

VIII Colegiul Naţional 
" I. L. Caragiale", 
Ploieşti 

Prahova 

166. Udriştoiu 
Alexandra 
Maria 

Aur Olimpiada balcanică de 
informatică pentru 
juniori 

sept. 
2016 

VIII Colegiul Naţional 
"Fraţii Buzeşti", 
Craiova 

Dolj 

167. Dicu Adrian 
Emanuel 

Argint Olimpiada balcanică de 
informatică pentru 
juniori 

sept. 
2016 

VIII Colegiul Naţional 
"Fraţii Buzeşti", 
Craiova 

Dolj 

168. Florescu 
Cella 

Argint Olimpiada balcanică de 
informatică pentru 
juniori 

sept. 
2016 

VIII Colegiul Naţional 
de Informatică 
"Tudor Vianu", 
Bucureşti 

București 
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