
 CABINET MINISTRU 
 
                                                  
ORDIN privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor din anul 2016 

care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 şi la examenul naţional de 
bacalaureat 2016, sesiunea iunie-iulie  

 
În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

în baza Hotărârii Guvernului nr. 615/2016 privind acordarea de stimulente financiare 
absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016 
şi  
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă lista nominală cuprinzând absolvenţii învăţământului liceal care au 
obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, pentru 
absolvenţii clasei a XII-a/a XIII-a din anul 2016 şi care sunt beneficiari ai prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 615/2016. Lista este prevăzută în Anexa 1, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
(2) Se aprobă lista nominală cuprinzând absolvenţii învăţământului gimnazial care au 
obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2016 şi 
care sunt beneficiari ai prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 615/2016. Lista este 
prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
(3) Cuantumul stimulentului financiar acordat fiecărui absolvent  este în valoare de: 

a) 3000 lei pentru absolventul învăţământului liceal care a obţinut media 10 la examenul 
naţional de bacalaureat - 2016, sesiunea iunie-iulie, pentru absolvenţii clasei a XII-a/a XIII-
a din anul 2016; 

b) 1000 lei pentru absolventul învăţământului gimnazial care a obţinut media 10 la 
evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2016. 

Art. 2. Sumele aferente stimulentelor financiare acordate sunt transmise de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice inspectoratelor şcolare de unde 
provin beneficiarii prevederilor prezentului ordin. Inspectoratele  şcolare au obligaţia  de a 
realiza plata către beneficiari, în termen de 10 zile de la primirea sumelor şi să transmită 
la Ministerul Educaţiei Naţionale  şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Învăţământ 
Preuniversitar, dovada efectuării plăţii. 
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