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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 724
din 2 noiembrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate
a sintagmei „în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”
din cuprinsul dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Cristina Cătălina Turcu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Loredana Brezeanu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului, excepție ridicată de Sindicatul Național al
Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor
Interne — Biroul Teritorial Suceava, în numele și pentru membrul
de sindicat Bogdan-Ioan Șutu, în Dosarul nr. 6.191/86/2017 al
Curții de Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și
fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 1.003D/2018.
2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura
de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că avocatul
autorului excepției a depus la dosar o împuternicire avocațială în
copie și concluzii scrise prin care a solicitat admiterea excepției
de neconstituționalitate și judecarea cauzei în lipsă.
4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită
respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
În acest sens, arată că modalitatea în care urmează să se facă
recuperarea sumelor plătite pentru asistență juridică ocazionată
de proceduri judiciare declanșate împotriva polițistului nu
constituie un element esențial al raporturilor de serviciu, fiind
reglementată în mod corect prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul administrației și internelor, nr. 9 din 9 martie 2009, care
este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154
din 12 martie 2009.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea din 22 mai 2018, pronunțată în Dosarul
nr. 6.191/86/2017, Curtea de Apel Suceava — Secția
de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a prevederilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului. Excepția a fost ridicată de
Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din
Ministerul Afacerilor Interne — Biroul Teritorial Suceava, în
numele și pentru membrul de sindicat Bogdan-Ioan Șutu, într-o
cauză având ca obiect recursul împotriva sentinței prin care a
fost respinsă acțiunea formulată de autor ce avea ca obiect
obligarea pârâtului Inspectoratul de Poliție Județean Suceava
la plata sumelor care au fost necesare asigurării asistenței
juridice, precum și a dobânzii legale aferente acestora într-o

lucrare penală în care membrul de sindicat a fost audiat în
calitate de suspect.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate se
arată, în esență, că sintagma „în condițiile stabilite prin ordin
al ministrului și reformei administrative” din cuprinsul dispozițiilor
art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului aduce atingere art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție,
întrucât permite ministrului afacerilor interne să modifice și să
completeze legea organică cu situațiile în care se acordă
asistență juridică, precum și cu modul în care se vor suporta de
către unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a
polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea
atribuțiilor de serviciu. Deși Legea nr. 360/2002 nu prevede că
suportarea asistenței juridice se face în limita unor fonduri
bugetare aprobate cu această destinație, prin Ordinul viceprimministrului, ministrul administrației și internelor nr. 9/2009 privind
condițiile în care se suportă de către unitate sumele necesare
asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite
de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din
12 martie 2009, s-a adăugat la legea organică o asemenea
condiție, fără a se acorda din anul 2009 și până la data ridicării
excepției asistență juridică polițiștilor care au fost cercetați.
7. Condițiile de asigurare a asistenței juridice a funcționarilor
publici cu statut special — polițiști — sunt stabilite prin normă
administrativă, cu putere juridică inferioară legii organice, și
anume prin ordinul menționat anterior, ceea ce reprezintă
o „normă în alb” pusă la dispoziția angajatorului, contrar
dispozițiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, potrivit căruia
statutul funcționarilor publici se stabilește prin lege organică.
8. Normele privind suportarea de către unitate a sumelor
necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte
săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de
serviciu trebuie să respecte anumite exigențe de stabilitate,
previzibilitate și claritate. În aceste condiții, delegarea atribuției
de a reglementa aceste norme către un membru al Guvernului,
prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ,
determină o stare de insecuritate juridică ce contravine art. 73
alin. (3) lit. j) din Constituție prin care s-a statuat că acest tip de
norme juridice trebuie reglementat prin lege organică. Statutul
special de care trebuie să beneficieze polițiștii, învestiți cu exercițiul
autorității publice, este consacrat și garantat constituțional.
9. De asemenea, sunt încălcate și dispozițiile art. 1 alin. (4)
din Constituție referitor la principiul separației și echilibrului
puterilor în stat, deoarece, prin sintagma criticată, se deleagă
o atribuție ce aparține în exclusivitate legiuitorului către un
membru al Guvernului. Se aduce atingere și dispozițiilor art. 1
alin. (5) din Constituție în componenta acestora referitoare la
previzibilitatea și accesibilitatea legii, întrucât personalul vizat, în
condițiile existenței sintagmei criticate, se poate raporta doar la
prevederile lacunare ale legii și nu este în măsură să își
adapteze conduita în mod corespunzător și nici să aibă
reprezentarea clară a derulării procedurii de asigurare de către
unitate a sumelor necesare asigurării asistenței juridice
a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea,
potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu.
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10. Autorul face referire la considerentele Deciziei nr. 392 din
2 iulie 2014, Deciziei nr. 637 din 13 octombrie 2015, Deciziei
nr. 172 din 24 martie 2016, Deciziei nr. 258 din 27 aprilie 2017
și Deciziei nr. 653 din 17 octombrie 2017, prin care s-au admis
excepții de neconstituționalitate a mai multor texte din Legea
nr. 360/2002, întrucât permiteau delegarea reglementării unor
„elemente esențiale” ale raportului de serviciu al polițistului către
ministrul de resort, apreciind că, pentru aceleași motive, se
impune admiterea excepției și în cauza de față.
11. Curtea de Apel Suceava — Secția de contencios
administrativ și fiscal apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece suportarea
cheltuielilor legate de asigurarea asistenței juridice a polițistului
trebuie să fie reglementată prin act administrativ de punere în
aplicare a legii, și nu prin lege.
12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate invocate.
13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, concluziile scrise
depuse de avocatul autorului excepției, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, republicată, reține următoarele:
14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de
neconstituționalitate.
15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curții Constituționale,
art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 440 din 24 iunie 2002. În realitate, obiectul excepției, astfel
cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie sintagma
„în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”
din cuprinsul dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.
16. Art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 avea, la data
la care a fost solicitată suportarea de către unitate a sumelor
necesare asigurării asistenței judiciare a polițistului, următorul
cuprins: „(1) Polițistul are dreptul la: [...] o) suportarea de către
unitate a sumelor necesare asigurării asistenței juridice
a polițistului, pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea,
potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în condițiile stabilite prin
ordin al ministrului internelor și reformei administrative.”
17. În prezent, art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002
este modificat prin art. I pct. 17 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 2 iulie 2018,
păstrând soluția legislativă, precum și sintagma criticată:
„(1) Polițistul are dreptul la: [...] o) decontarea cheltuielilor de
asistență juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale
și/sau civile, inițiate împotriva sa, pentru fapte săvârșite în
exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și în situația în care
este victimă a unor fapte de ultraj, în condițiile stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne”.
18. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale
cuprinse în art. 1 alin. (4) referitor la principiul separației și
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echilibrului puterilor în stat, art. 1 alin. (5) sub aspectul condițiilor
de calitate ale legii și art. 73 alin. (3) lit. j) referitor la reglementarea
prin lege organică a statutului funcționarilor publici.
19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
observă că autorul reiterează criticile de neconstituționalitate pe
care s-au fundamentat excepțiile admise de către Curtea
Constituțională prin deciziile indicate de către acesta în notele
scrise.
20. Cu privire la acest aspect, în jurisprudența sa, Curtea a
reținut că polițistul este funcționar public civil, cu statut special,
potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, și că este subiect
al unui raport de serviciu, raport care ia naștere, se execută și
încetează în condiții speciale. De aceea, aspectele esențiale ce
vizează cele trei elemente ale raporturilor de serviciu —
nașterea, executarea și încetarea — se referă în mod intrinsec
la statutul polițistului, statut care trebuie reglementat prin lege
organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, respectiv
Legea nr. 360/2002 (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 392
din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, paragraful 17, Decizia
nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragraful 24,
Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragraful 17,
Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, paragraful 19,
Decizia nr. 306 din 8 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018, paragraful 16).
21.
Prin
aceste
decizii,
Curtea
a
constatat
neconstituționalitatea unor texte din Legea nr. 360/2002 care
permiteau delegarea reglementării unor „elemente esențiale”
referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
raportului de serviciu al polițistului, funcționar public cu statut
special, către ministrul de resort care era abilitat să adopte
ordine, ceea ce contravine dispozițiilor art. 1 alin. (4) și (5) și
art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție.
22. În prezenta cauză, Curtea observă că se critică sintagma
„în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”
cuprinsă în textul de lege care garantează polițistului dreptul la
decontarea cheltuielilor de asistență juridică ocazionate de
procedurile judiciare, penale și/sau civile, inițiate împotriva sa,
pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
precum și în situația în care este victimă a unor fapte de ultraj.
Din analiza conținutului normativ al textului de lege criticat, Curtea
constată că dreptul polițistului este garantat, însă condițiile în care
se asigură acest drept urmează a fi reglementate prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
23. Raportând dreptul la decontarea cheltuielilor de asistență
juridică, garantat prin textul de lege criticat, la cele reținute
în jurisprudența sa anterior evocată, Curtea reține că acesta nu
reprezintă un element esențial al raportului de serviciu
al polițistului, astfel că aspectele ce țin de modul în care se
va acorda pot fi reglementate prin ordin al ministrului,
cu respectarea art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cărora ordinele cu caracter
normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor
ministerelor se emit numai pe baza și în executarea legilor,
a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului, iar acestea trebuie să
se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și
în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care
să contravină prevederilor acestora. Pentru aceste motive
Curtea nu poate reține că sintagma criticată aduce atingere
art. 1 alin. (4) și (5) și art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 674/6.VII.2022

24. În final, Curtea observă că nemulțumirea autorului
pornește de la faptul că prin art. 1 din Ordinul viceprimministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 9/2009 se
prevede că suportarea de către unitate a sumelor necesare
asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite
de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu

se realizează în limita fondurilor bugetare aprobate cu această
destinație. Autorul consideră că prin ordin s-a reglementat în
plus față de lege condiția aprobării unor fonduri bugetare. Or,
verificarea legalității acestui ordin intră în competența instanțelor
de contencios administrativ, iar nu a Curții Constituționale.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului
Contractual din Ministerul Afacerilor Interne — Biroul Teritorial Suceava, în numele și pentru membrul de sindicat Bogdan-Ioan Șutu
în Dosarul nr. 6.191/86/2017 al Curții de Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și fiscal și constată că sintagma
„în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne” din cuprinsul dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului este constituțională în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 2 noiembrie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
Muzeului Național „George Enescu”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 349 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 869 și 874 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 4 alin. (2) și art. 5 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România a unei părți din
bunul imobil având datele de identificare prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în
domeniul public al statului și în administrarea Muzeului Național
„George Enescu”, pentru o perioadă de 10 de ani, în vederea
desfășurării de către Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor
din România a activităților de promovare a creației muzicale
românești.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data de
31 decembrie 2023 sau cel târziu de la data semnării procesuluiverbal de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului

de investiții realizat conform Hotărârii Guvernului nr. 137/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul
Național George Enescu «Palatul Cantacuzino», București”.
(3) Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România are
următoarele obligații:
a) să păstreze destinația părții de imobil prevăzute la alin. (1)
pe toată perioada dării în folosință, fiindu-i interzis să transmită
folosința bunului nici oneros și nici cu titlu gratuit unei alte
persoane;
b) să prezinte, anual, Ministerului Culturii rapoarte privind
activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de
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implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și
strategii pentru perioada următoare;
c) să permită accesul reprezentanților Ministerului Culturii
pentru efectuarea controlului asupra bunului;
d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea
în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat
din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;
f) să informeze Ministerul Culturii cu privire la orice tulburare
adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența
unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură
să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;
g) să utilizeze și să protejeze bunul cu respectarea
dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În cazul nerespectării de către Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România a obligațiilor prevăzute la alin. (3)
lit. a)—e), sunt incidente dispozițiile art. 352 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) Fondurile necesare pentru suportarea costurilor privind
utilitățile și lucrările de întreținere aferente părții de imobil
prevăzute la alin. (1) care se dă în folosință gratuită sunt
asigurate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
România.
Art. 2. — Predarea-preluarea părții din imobil transmise în
folosință gratuită se face pe bază de protocol încheiat între
părțile interesate, în 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 1
alin. (2).
Art. 3. — Ministerul Culturii își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidențele cantitativ valorice și
împreună cu Ministerul Finanțelor va opera modificările
corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul culturii,
András István Demeter,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 29 iunie 2022.
Nr. 849.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a părții de imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Muzeului Național „George Enescu”,
care se dă în folosință gratuită Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR)
Administratorul: Muzeul Național „George Enescu”, cod fiscal 4192561

Nr. MF

28379
(parțial)

Codul de
clasificație

8.24.01

Datele de identificare
Denumirea

Clădirea
Muzeului Național
„George Enescu” —
București

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăți

Palatul Cantacuzino,
monument istoric
Etajul 1, suprafață
totală 570,86 mp,
din care suprafață utilă:
527,55 mp, individualizate
cu nr. de la 5 la 31
în RLV imobil C1,
corp principal în folosință
exclusivă UCMR
CF nr. 243554
București Sector 1

Țara: România;
municipiul București;
sectorul 1,
Calea Victoriei
nr. 141

—

Anul
dobândirii

1967

Baza legală

Act de donație
nr. 7.823/4.10.1967,
nr. 742/3.07.2003

Valoarea de
inventar
(lei)

3.004.364
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilirea
și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. IV
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative
din domeniul protecției consumatorilor
Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
protecției consumatorilor și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului
nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Referatul Direcției generale control și supraveghere piață și armonizare europeană
nr. 5.451 din 6.06.2022,
președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite
următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Procedura de lucru pentru stabilirea și aplicarea
sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției
consumatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Comisia prevăzută la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
protecției consumatorilor și entitățile subordonate din cadrul Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Horia-Miron Constantinescu
București, 6 iunie 2022.
Nr. 467.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de lucru pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
CAPITOLUL I
Scop și domeniu de aplicare
Art. 1. — (1) Prezenta procedură de lucru are drept scop
instituirea regulilor necesare pentru stabilirea și aplicarea
sancțiunilor prevăzute la art. 154 din Legea nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu
consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația
europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și
completările ulterioare, și la art. 28 alin. (51) și (52) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și
completările ulterioare prevăzute în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul protecției consumatorilor.
(2) Prezenta procedură se aplică și pentru stabilirea și
aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din Legea

nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate
între profesioniști și consumatori, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, la art. 155 din Legea nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu
consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația
europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și
completările ulterioare, și la art. 28 alin. (53) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Prezenta procedură se aplică de către comisia prevăzută
la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2022
pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul protecției consumatorilor și de către structurile centrale
și teritoriale din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor (Autoritate).
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CAPITOLUL II
Procesul de stabilire și individualizare a sancțiunii
în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor
pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii
Art. 2. — (1) În cazul în care, în cadrul unei acțiuni
coordonate derulate în conformitate cu mecanismul coordonat
de anchetă și de asigurare a respectării legislației în cazul
încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o
dimensiune specifică Uniunii prevăzut la art. 15—25 din
Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al
Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre
autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea
legislației în materie de protecție a consumatorului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, se constată
săvârșirea unei fapte contravenționale care se poate încadra la
sancțiunea cu amendă raportată la cifra de afaceri, agentul
constatator/echipa de control întocmește procesul-verbal de
constatare a contravenției în care sunt consemnate toate datele,
verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de
control desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările și completările ulterioare, fără a se aplica și
sancțiunea principală.
(2) În baza procesului-verbal de constatare a contravenției,
agentul constatator/echipa de control întocmește o notă ce se
înaintează secretariatului comisiei împreună cu procesul-verbal
de constatare a contravenției, în termen de 24 de ore de la
finalizarea acțiunii de control. Comisia de întrunește în termen
de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notei însoțite
de procesul-verbal de constatare a contravenției.
Art. 3. — Nota conține, dar fără a se limita la acestea, seria
și numărul procesului-verbal de constatare a contravenției,
datele de identificare ale operatorului economic/profesionistului
controlat, descrierea faptei contravenționale săvârșite cu
indicarea gravității și duratei faptei, a impactului produs asupra
consumatorilor, după caz, a circumstanțelor agravante sau
atenuante, temeiul legal, toate datele și elementele deținute de
către structura cu atribuții de control necesare evaluării gravității
abaterii respective, precum și o propunere de stabilire și
individualizare a amenzii contravenționale.
Art. 4. — (1) În procesul de analiză, comisia, prin intermediul
secretariatului acesteia, poate solicita date, analize și informații
suplimentare atât echipei de control, cât și compartimentelor de
specialitate ale Autorității în vederea stabilirii gravității faptei, a
duratei și/sau a impactului produs asupra pieței și asupra
consumatorilor.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, echipa
de control și compartimentele de specialitate ale Autorității
furnizează comisiei datele și informațiile suplimentare solicitate.
Art. 5. — (1) În baza procesului-verbal de constatare a
contravenției, a notei și a datelor și informațiilor suplimentare,
dacă au fost solicitate, comisia se întrunește în ședință de lucru
în vederea analizării tuturor documentelor și a stabilirii și
individualizării sancțiunii contravenționale prin emiterea unui
raport, care se adoptă cu votul majorității simple, în termen de
cel mult 15 zile de la data depunerii procesului-verbal de
constatare a contravenției însoțit de nota echipei de control, la
secretariatul comisiei.
(2) Opinia fiecărui membru al comisiei va fi obligatorie, fiind
exclusă varianta abținerii. În cazul egalității de voturi este decisiv
votul directorului general al Direcției generale control și
supraveghere piață și armonizare europeană sau al
înlocuitorului desemnat de acesta, în calitate de președinte al
comisiei.
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Art. 6. — Raportul comisiei purtând număr de înregistrare de
la secretariatul comisiei va conține, dar fără a se limita la
acestea:
1. datele de identificare ale operatorului economic/
profesionistului controlat;
2. descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea
gravității, datei și a duratei faptei, a impactului produs asupra
pieței sau asupra consumatorilor, după caz, precum și seria și
numărul procesului-verbal de constatare a contravenției;
3. prezentarea circumstanțelor agravante și/sau atenuante;
4. dispoziția legală încălcată;
5. sancțiunea aplicată;
6. numărul și denumirea statelor membre ai căror
consumatori au fost afectați de încălcare sau, după caz,
încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 193/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 155
din Legea nr. 363/2007, cu modificările și completările ulterioare,
sau ale art. 28 alin. (53) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
7. natura încălcării, respectiv încălcare pe scară largă sau
încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, așa
cum sunt definite la art. 3 pct. 3—4 din Regulamentul (UE)
2017/2.394;
8. semnătura membrilor comisiei și a secretariatului acesteia.
Art. 7. — (1) În baza raportului de analiză și stabilire a
sancțiunii, directorul general al Direcției generale control și
supraveghere piață și armonizare europeană sau înlocuitorul
desemnat de acesta, în calitate de președinte al comisiei, aplică
sancțiunea prin completarea cuantumului acesteia în procesulverbal de constatare și sancționare a contravenției, la rubrica
sancțiune aplicată, cu precizarea numărului de înregistrare a
raportului.
(2) Raportul împreună cu procesul-verbal de constatare a
contravenției se comunică agentului constatator/echipei de
control în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
adoptării.
Art. 8. — Procesul-verbal de constatare a contravenției și
anexele acestuia se aduc la cunoștință, se comunică
contravenientului și se contestă, în condițiile prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, de către
agentul constatator/echipa de control.
CAPITOLUL III
Criterii de individualizare a sancțiunii
Art. 9. — Individualizarea sancțiunilor se face în funcție de
gravitatea și durata faptei, de impactul produs asupra pieței și a
consumatorilor, cu respectarea principiilor eficacității,
proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.
Art. 10. — (1) Evaluarea gravității săvârșirii unei fapte se face
de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în
considerare toate împrejurările relevante.
(2) În evaluarea gravității faptei contravenționale se iau în
considerare fără a fi limitative și următoarele criterii
exemplificative și orientative, pentru aplicarea de sancțiuni:
a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
b) orice acțiune întreprinsă de profesioniști pentru a atenua
sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice încălcare anterioară săvârșită de profesioniști, ce se
regăsește în mod obligatoriu în cazierul comercial al Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
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d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de
profesioniști datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele
relevante;
e) sancțiunile aplicate profesioniștilor pentru aceeași
încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile
transfrontaliere în care informațiile cu privire la astfel de sancțiuni
sunt disponibile prin mecanismul prevăzut la art. 11—25 din
Regulamentul (UE) 2017/2.394;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil
circumstanțelor cazului, fără a fi limitativ:
— operatorul economic/profesionistul controlat furnizează
dovezi echipei de control că a pus capăt încălcării prevederilor
legale imediat ce a luat cunoștință de declanșarea acțiunii de
control, în cadrul unei acțiunii coordonate derulate în
conformitate cu mecanismul coordonat de anchetă și de
asigurare a respectării legislației în cazul încălcărilor pe scară
largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică
Uniunii prevăzut la art. 15—25 din Regulamentul (UE)
2017/2.394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale
însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de
protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 2.006/2004, sau în timpul desfășurării acțiunii de
control;
— operatorul economic/profesionistul controlat dovedește
echipei de control existența și implementarea unui program de
conformare pentru reintrarea în legalitate și/sau repararea unui
prejudiciu cauzat consumatorilor;
— refuzul de a coopera cu echipa de control sau
obstrucționarea desfășurării acțiunii de control;
— încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor,
consemnate în cazierul comercial pentru o perioadă de 3 ani de
la data întocmirii documentului de control.
CAPITOLUL IV
Procesul de adoptare a deciziei de stabilire
și individualizare a sancțiunii în cazul prevăzut la art. 16
alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive
din contractele încheiate între profesioniști
și consumatori, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, la art. 155 din Legea nr. 363/2007
privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană privind protecția
consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,
și la art. 28 alin. (53) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor
în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum
și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015,
cu modificările și completările ulterioare
Art. 11. — (1) În vederea verificării dacă măsurile stabilite de
instanța de judecată prin hotărârea judecătorească rămasă
definitivă au fost duse la îndeplinire de către profesionist, în
termen de maximum 5 zile de la comunicarea hotărârii definitive
a instanței prin care s-a constatat existența clauzelor abuzive în
contract, prin care s-a dispus obligarea profesionistului să
elimine clauzele abuzive constatate și s-a aplicat sancțiunea
contravențională prevăzută de art. 16 din Legea nr. 193/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierul
juridic va informa în scris comisarul/echipa de control ce a
întocmit procesul-verbal de constatare transmis instanței și le

va comunica o copie din exemplarul hotărârii rămase definitive,
în vederea verificării de către aceștia a ducerii la îndeplinire de
către profesionist a măsurilor stabilite prin hotărârea
judecătorească.
(2) După primirea informării din partea consilierului juridic,
comisarul/echipa de control ce a întocmit procesul-verbal de
constatare, în termen de maximum 5 zile, va efectua
demersurile legale de verificare privind ducerea la îndeplinire de
către profesionist a măsurilor rămase definitive prin hotărârea
judecătorească, stabilind un termen rezonabil de îndeplinire de
către profesionist a măsurilor stabilite.
(3) În situația în care, în termenul stabilit de comisar/echipa
de control, profesionistul nu a dus la îndeplinire măsurile rămase
definitive prin hotărârea judecătorească, comisarul/echipa de
control întocmește procesul-verbal de constatare a contravenției
în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile
legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate,
fără a se aplica și sancțiunea principală.
Art. 12. — În situația în care în activitatea de control
desfășurată organul de control constată nerespectarea de către
operatorii economici a prevederilor art. 155 din Legea
nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană privind protecția
consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, cât și
ale art. 28 alin. (53) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu
modificările și completările ulterioare, comisarul/echipa de
control întocmește procesul-verbal de constatare a contravenției
în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile
legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate,
fără a se aplica și sancțiunea principală.
Art. 13. — (1) În baza procesului-verbal de constatare a
contravenției întocmit conform art. 11 alin. (3) și art. 12,
comisarul/echipa de control întocmește o notă ce se înaintează
secretariatului comisiei, în termen de 24 de ore. Comisia de
întrunește în termen de maximum 5 zile calendaristice de la
primirea notei.
(2) Procedura stabilită la art. 3—10 din prezenta procedură
se aplică în mod corespunzător și pentru stabilirea și
individualizarea sancțiunilor în cazurile prevăzute la art. 16
alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesioniști și consumatori,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 155
din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte
ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea
reglementărilor cu legislația europeană privind protecția
consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și la
art. 28 alin. (53) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 14. — Raportul întocmit de comisie, împreună cu toate
celelalte înscrisuri, constituie anexe la procesul-verbal de
constatare și sancționare a contravențiilor.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind extinderea activității unității de învățământ preuniversitar de stat
Grădinița cu program normal nr. 2 din comuna Sântandrei, structură arondată
a Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Sântandrei
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a),
respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și
elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022—2023, cu modificările și completările ulterioare, și ale Referatului de aprobare
nr. 2.747 din 2.05.2022 privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 1 din comuna
Sântandrei,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1
din 29.03.2022,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2022—2023, activitatea
unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița cu
program normal nr. 2 din Strada Principală nr. 154, comuna
Sântandrei, județul Bihor, cu nivelul de învățământ „preșcolar”,
program „normal”, limba de predare „română”, se va desfășura
în locația din Strada Tineretului nr. 10, comuna Sântandrei,
județul Bihor, structură arondată a Școlii Gimnaziale nr. 1 din
comuna Sântandrei, județul Bihor.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala
Gimnazială nr. 1 din comuna Sântandrei are o capacitate maximă
de școlarizare de 45 de formațiuni de studiu în două schimburi.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Sântandrei, Ministerul
Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar
Județean Bihor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.915.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular
Grădinița cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările
ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și
elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022—2023, cu modificările și completările ulterioare,
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ținând cont de prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.876/2016 privind acordarea
acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara
și de Referatul de aprobare nr. 2.555 din 27.04.2022 privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular
Grădinița cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3
din 15.06.2021,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2022—2023, activitatea
de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular
Grădinița cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara,
acreditată pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de
predare „română”, program „prelungit”, se va desfășura în sediul
din strada Acad. Al. Borza nr. 8, municipiul Timișoara, județul
Timiș.
(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița
cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara are

o capacitate maximă de școlarizare de 3 formațiuni de studiu
într-un schimb.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Grădinița cu Program Prelungit „Troița” din municipiul Timișoara,
Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar
Județean Timiș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.916.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind neacordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „primar”
(alternativa educațională Step by step) din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat
Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a),
respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
precum și Referatul de aprobare nr. 2.713 din 2.05.2022 privind neacordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea
de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1
din 29.03.2022,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Nu se acordă autorizația de funcționare provizorie
pentru nivelul de învățământ „primar” (alternativa educațională
Step by step), limba de predare „română”, forma de învățământ
„cu frecvență” din cadrul unității de învățământ preuniversitar
de stat Liceul Tehnologic „Bucecea”, cu sediul în orașul Bucecea,
strada Calea Națională nr. 100, județul Botoșani.
Art. 2. — (1) Motivele neacordării autorizației de funcționare
provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea sunt prezentate
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea are
dreptul de a contesta decizia ministrului educației privind

neacordarea autorizației funcționare provizorie în termen
de 30 de zile de la comunicarea dispozițiilor prezentului ordin,
conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 3. — Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea nu
are dreptul de a face înscrieri în vederea școlarizării elevilor la
nivelul de învățământ „primar” (alternativa educațională Step by
step) pentru care nu a obținut autorizația de funcționare
provizorie, conform art. 1 din prezentul ordin.
Art. 4. — Liceul Tehnologic „Bucecea” din orașul Bucecea
are dreptul de a redepune raportul de evaluare internă
în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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Art. 5. — Ministerul Educației, Agenția Română
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și unitatea
de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic
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„Bucecea” din orașul Bucecea duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.917.

ANEXĂ
Indicatori de performanță neîndepliniți

Indicatori de performanță

Argumentare

I08 Managementul personalului
didactic, de conducere, didactic
auxiliar și nedidactic

A.32. Adecvarea personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic la planul de școlarizare
prognozat, la nivelurile de învățământ, profilurile
și specializările/calificările profesionale existente
în oferta educațională

Pentru nivelul primar alternativa Step by step au depus
angajament de funcționare prof. înv. primar Bîșcă Maria,
grad didactic I, și prof. înv. primar Ursulean Maria, grad
didactic I. Cele două cadre didactice nu au calificare pentru
alternative Step by step. Directorul școlii declară la interviu
că cele două cadre didactice vor urma cursurile de
calificare până la începerea noului an școlar și a prezentat
și o notificare de înscriere la aceste cursuri din partea
Asociației Step by step. Există aprobarea Inspectoratului
Școlar Județean Botoșani nr. 12.652 din 9.12.2021 pentru
înființare clase Step by step la Liceul Tehnologic Bucecea,
conform Proiectului planului de școlarizare și solicitării
unității școlare.
Nu există avizul Comisiei Naționale pentru Alternative
Educaționale de înființare a acestei alternative educaționale
la Liceul Tehnologic Bucecea din Botoșani.
Unitatea dispune de personal auxiliar (contabil-șef,
secretar-șef, secretar, administrator de patrimoniu,
bibliotecar, informatician) și nedidactic (2 șoferi, 3 paznici,
1 fochist, 1 muncitor întreținere, 1 bucătar, 7 îngrijitoare)
la nivelul normativelor, cu excepția serviciului de pază.

Indicatorul: I16
Dezvoltarea profesională
a personalului

A.39. Existența activităților de dezvoltare
profesională, conform prevederilor legale

Cadrele didactice care au semnat angajamente de
funcționare la clasa cu profil Step by step sunt calificate
pentru învățământul tradițional, au urmat liceu pedagogic
și studii superioare universitare, dar nu sunt calificate
pentru alternativa Step by step. Există o notificare
din partea Centrului Step by step care menționează
înscrierea celor două cadre didactice la cursuri de formare
în anul școlar 2021—2022.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației „Sfântul Ioan Bosco”
din municipiul Bacău pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Primară Saleziană „Don Bosco” din municipiul Bacău
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a)
și ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările
ulterioare,
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având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1
din 29.03.2022 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și particular evaluate în perioada 17 mai—17 decembrie 2021, precum și Referatul de aprobare nr. 2.719 din 2.05.2022
privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară
Saleziană „Don Bosco” din municipiul Bacău,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă autorizația de funcționare provizorie
Fundației „Sfântul Ioan Bosco” din municipiul Bacău pentru
unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară
Saleziană „Don Bosco”, cu sediul în municipiul Bacău, Strada
Tazlăului nr. 9, județul Bacău, pentru nivelul de învățământ
„primar”, limba de predare „română”, forma de învățământ
„cu frecvență”, începând cu anul școlar 2022—2023, conform
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Autorizarea de funcționare provizorie conferă
Fundației „Sfântul Ioan Bosco” din municipiul Bacău calitatea de
furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și
desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de
învățământ „primar” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar particular Școala Primară Saleziană „Don Bosco”
din municipiul Bacău menționate la art. 1.
Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Primară Saleziană „Don Bosco” din municipiul Bacău are
următoarele obligații:
a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare,
cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor
celorlalte reglementări legale în vigoare;
b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani
de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în

vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2029—2030, pentru
nivelul de învățământ „primar”, sub sancțiunea ridicării autorizației
de funcționare provizorie;
c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare
a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual
de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de
15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
(2) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
Bacău, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor
prezentului articol.
Art. 4. — Școala Primară Saleziană „Don Bosco” din municipiul
Bacău este monitorizată și controlată periodic de Ministerul
Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Bacău în
vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
acordării autorizației de funcționare provizorie.
Art. 5. — Ministerul Educației, Fundația „Sfântul Ioan Bosco”
din municipiul Bacău, unitatea de învățământ preuniversitar
particular Școala Primară Saleziană „Don Bosco” din municipiul
Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Agenția Română
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.918.

ANEXĂ

Fundația
„Sfântul Ioan
Bosco”

Municipiul Bacău,
Str. Tazlăului nr. 9,
tel.: 0234/582330,
e-mail: scoala@donboscobc.ro

Primar

Domeniul/
Profilul

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională/
Specializarea

Forma
de învățământ

Nivelul de învățământ/
Nivelul de calificare

Cu frecvență

Adresa unității de învățământ,
tel./fax, e-mail

Limba de predare

Școala Primară
Saleziană
„Don Bosco”

Denumirea
persoanei juridice
inițiatoare

Română

1.

Denumirea unității
de învățământ

Hotărârea ARACIP
de evaluare/data

Nr.
crt.

22/7.12.2021

Județul Bacău

Capacitate maximă de școlarizare*): 5 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1)
Formațiuni de studiu conform resursei umane identificate: 1 formațiune de studiu
*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete
(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Părinți în Dialog”
din municipiul Timișoara pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a),
respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1
din 29.03.2022 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și particular evaluate în perioada 17 mai—17 decembrie 2021 și Referatul de aprobare nr. 2.722 din 2.05.2022 privind
acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Babel”
din municipiul Timișoara,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă autorizația de funcționare provizorie
Asociației „Părinți în Dialog” din municipiul Timișoara, pentru
unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială
„Babel”, cu sediul în municipiul Timișoara, Strada 1 Decembrie
1918 nr. 93, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „liceal”
(nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind
aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și
completările ulterioare), profilul „real” (filiera teoretică),
specializarea „științe ale naturii” (bilingv limba engleză), profilul
„umanist” (filiera teoretică), specializarea „științe sociale” (bilingv
limba engleză), forma de învățământ „cu frecvență”, limba de
predare „română”, începând cu anul școlar 2022—2023, conform
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Autorizarea de funcționare provizorie conferă
Asociației „Părinți în Dialog” din municipiul Timișoara calitatea
de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și
desfășurare a procesului de învățământ, pentru specializarea
de nivel „liceal” din cadrul unității de învățământ preuniversitar
particular Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara
menționate la art. 1.
Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara are
următoarele obligații:
a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare,
cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor
celorlalte reglementări legale în vigoare;

b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de
la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în
vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2028—2029, pentru
nivelul de învățământ „liceal”, sub sancțiunea ridicării autorizației
de funcționare provizorie;
c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare
a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual
de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de
15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
(2) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
Timiș va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor
prezentului articol.
Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara este
monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației,
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Timiș în
vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
acordării autorizației de funcționare provizorie.
Art. 5. — Asociația „Părinți în Dialog” din municipiul Timișoara,
unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială
„Babel” din municipiul Timișoara, Ministerul Educației,
Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.919.
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Asociația
„Părinți
în Dialog”

Municipiul Timișoara,
Str. 1 Decembrie 1918
nr. 93,
tel.: 0740/030792,
contact@scoalababel.ro

Liceal/
Nivel 4
(conform Hotărârii Guvernului
nr. 918/2013, cu modificările
și completările ulterioare)

Domeniul/
Profilul

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională/
Specializarea

Real
(filiera
teoretică)

Științe
ale naturii
(bilingv, limba
engleză)

Umanist
(filiera
teoretică)

Științe sociale
(bilingv, limba
engleză)

Forma
de învățământ

Nivelul de învățământ/
Nivelul de calificare

Cu frecvență

Adresa unității de învățământ,
tel./fax, e-mail

Limba de predare

Școala
Gimnazială
„Babel”

Denumirea
persoanei juridice
inițiatoare

Română

1.

Denumirea unității
de învățământ

22/7.12.2021

Nr.
crt.

Hotărârea ARACIP
de evaluare/data

Județul Timiș

Capacitate maximă de școlarizare*): 20 de formațiuni de studiu în două schimburi (maximum 10 formațiuni de studiu pe schimbul 1 și
maximum 10 formațiuni de studiu pe schimbul 2)
Formațiuni de studiu conform resursei umane identificate: 1 formațiune de studiu pentru fiecare specializare/program solicitate
*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete
(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala
Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a),
respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în
vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.861/2016*) privind acordarea
autorizării de funcționare provizorie Asociației „Părinți în Dialog” din municipiul Timișoara pentru unitatea de învățământ particular
Școala Primară „Babel” din municipiul Timișoara,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1 din
29.03.2022 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular evaluată în perioada
17 mai—17 decembrie 2021 și Referatul de aprobare nr. 2.721 din 2.05.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de
învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu
modificările și completări ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru unitatea de
învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Babel”,
cu sediul în municipiul Timișoara, Strada 1 Decembrie 1918
nr. 93, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „primar”, limba
de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”,
începând cu anul școlar 2022—2023, conform anexei care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara, acreditată
potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat
și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și
beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
Art. 3. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul
nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular
autorizată Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara,
angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de
învățământ preuniversitar particular acreditată Școala
Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara.
Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala
Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara are obligația de a solicita

evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la
obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2026—2027.
Art. 5. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara dispune de
patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va
fi utilizat numai în interesul învățământului.
(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul
unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Școala
Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara revine fondatorilor.
Art. 6. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara este
monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației
și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat
la baza acreditării.
Art. 7. — Asociația „Părinți în Dialog” din municipiul
Timișoara, unitatea de învățământ preuniversitar particular
acreditată Școala Gimnazială „Babel” din municipiul Timișoara,
Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în

*) Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.861/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar
Județean Timiș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.920.
ANEXĂ

Asociația
„Părinți
în Dialog”

Municipiul Timișoara,
Str. 1 Decembrie 1918
nr. 93,
tel.: 0740/030792
contact@scoalababel.ro

Primar

Domeniul/
Profilul

Domeniul
pregătirii
de bază

Calificarea
profesională/
Specializarea

Forma
de învățământ

Nivelul de învățământ/
Nivelul de calificare

Cu frecvență

Adresa unității de învățământ,
tel./fax, e-mail

Limba de predare

Școala
Gimnazială
„Babel”

Denumirea
persoanei juridice
inițiatoare

Română

1.

Denumirea unității
de învățământ

Hotărârea ARACIP
de evaluare/data

Nr.
crt.

22/7.12.2021

Județul Timiș

Capacitate maximă de școlarizare*): 20 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum
10 formațiuni de studiu/schimbul 2)
Formațiuni de studiu conform resursei umane identificate: 5 formațiuni de studiu
*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete
(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița cu program
normal nr. 4, structură arondată Colegiului Național „Bethlen Gábor” din orașul Aiud
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 11 lit. a),
respectiv art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare
provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și
elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022—2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Referatului
de aprobare nr. 2.746 din 2.05.2022 privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național
„Bethlen Gábor” din orașul Aiud,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 1
din 29.03.2022,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2022—2023, activitatea
unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița cu
program normal nr. 4 din orașul Aiud, județul Alba, structură
arondată Colegiului Național „Bethlen Gábor” din orașul Aiud,
județul Alba, cu nivelul de învățământ „preșcolar”, program
„prelungit”, limba de predare „maghiară”, se va desfășura la
locația din strada Cuza Vodă nr. 38.
(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul
Național „Bethlen Gábor” din orașul Aiud are o capacitate

maximă de școlarizare de 48 de formațiuni de studiu în două
schimburi.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Colegiul Național „Bethlen Gábor” din orașul Aiud, Ministerul
Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar
Județean Alba duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 27 mai 2022.
Nr. 3.921.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2022 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.380

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

55

380

138

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2022 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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