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Art. I. — Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie

2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alin. (5

1

), cu următorul cuprins:

„(5

1

) Notificarea prevăzută la alin. (5) conține toate

denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desființați/

dizolvați, de la înființare și până la desființare sau radierea din

registrul comerțului, după caz.”

2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) În scopul informării publice se instituie obligația de a

publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor

desființați/dizolvați, de la înființare și până la desființare sau

radierea din registrul comerțului, după caz, precum și informații

relevante privind situația documentelor preluate de la creatorii

desființați/dizolvați, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1), prin orice

mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de

internet;

b) pentru Arhivele Naționale:

(i) ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), în

Registrul operatorilor economici prestatori de servicii

arhivistice, care se publică pe pagina proprie de

internet;

(ii) pentru documentele cu valoare practică deținute de

către Arhivele Naționale sau de către serviciile

județene/Serviciul Municipiului București ale/al

Arhivelor Naționale, după caz, pe pagina proprie de

internet.”

3. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 29. — (1) Creatorii ori deținătorii de documente sau,

după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligați să

elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile

calendaristice, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor

juridice, depusă în format letric sau în format electronic,

certificate, adeverințe, copii și extrase de pe documentele pe

care le creează ori le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu

s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă

la drepturi care îl privesc pe solicitant.”

4. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alin. (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Certificatele, adeverințele, copiile și extrasele prevăzute

la alin. (1) se eliberează în format letric și se predau, la sediul

creatorilor sau deținătorilor de documente, personal sau prin

reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de

curierat/poștale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de

curierat/poștale este suportat de către solicitant.”

5. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Serviciile arhivistice prestate în condițiile alin. (1) de către

operatorii economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice

se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite

maxime sunt stabilite anual, prin ordin al președintelui Casei

Naționale de Pensii Publice, cu avizul Arhivelor Naționale.”

6. La articolul 36, litera h) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„h) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (4),

alin. (5) și alin. (6) lit. a), art. 19 alin. (1) și (4), art. 24 și art. 29

alin. (1), practicarea de servicii arhivistice cu depășirea limitelor

maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3), precum și nerespectarea

obligației prevăzute la art. 41;”.

7. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alin. (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale

art. 28 alin. (1) din 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, contravenientul poate achita, în termen

de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării

procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

prevăzute la art. 36, jumătate din cuantumul amenzii aplicate,

agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate

în procesul-verbal.”

8. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 41. — Creatorii și/sau deținătorii de documente sunt

obligați să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor

Naționale sau, după caz, serviciilor județene/Serviciului

Municipiului București ale/al Arhivelor Naționale documentele

care le atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea, în

condițiile legii, precum și măsurile dispuse în vederea arhivării

documentelor create sau pe care le dețin, inclusiv în cazul

dizolvării sau lichidării realizate conform Legii societăților

nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.”

Art. II. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 34, alineatul (6

1

) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6

1

) În cazul în care angajatorul se află în procedură de

insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în

vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul

judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de

maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste

activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5),

să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a

salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.”

2. La articolul 260 alineatul (1), după litera s) se introduce

o nouă literă, lit. s

1

), cu următorul cuprins:

„s

1

) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (6

1

), cu amendă de

la 300 lei la 1.000 lei;”.
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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 

și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 26.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 

și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 43.

�

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind instituirea „Zilei Victoriei Revoluției de la 1848 

și a Democrației Românești” și declararea unor municipii 

ca orașe-martir ale Revoluției de la 1848

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se instituie ziua de 11 iunie ca „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848

și a Democrației Românești”.

Art. 2. — Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și

organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări și acțiuni publice dedicate

sărbătoririi acestei zile.

Art. 3. — În semn de cinstire a eroismului manifestat și a memoriei martirilor

căzuți în lupta pentru victoria Revoluției de la 1848 și a democrației românești,

municipiile București, Blaj și Craiova se declară orașe-martir ale Revoluției de la

1848.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 27.
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Art. III. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei legi se actualizează Normele metodologice privind

aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale

nr. 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne

nr. 137/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 619 din 4 octombrie 2013.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și

completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 386, după alineatul (1

3

) se introduce un

nou alineat, alin. (1

4

), cu următorul cuprins:

„(1

4

) Perioada în care titularul cabinetului medical individual

a furnizat servicii medicale este asimilată vechimii în muncă,

fără a fi luată în considerare perioada în care medicul titular a

avut suspendată calitatea de membru al CMR, cu îndeplinirea

următoarelor condiții:

a) serviciile medicale furnizate de medicul titular au produs

venituri nete în anul de referință a căror valoare este cel puțin

egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe țară garantat

în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;

b) a achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale

de stat, aferente perioadei prevăzute la lit. a).”

2. La articolul 485, după alineatul (1

2

) se introduce un

nou alineat, alin. (1

3

), cu următorul cuprins:

„(1

3

) Perioada în care titularul cabinetului medical individual

a furnizat servicii medico-dentare este asimilată vechimii în

muncă, fără a fi luată în considerare perioada în care medicul

titular a avut suspendată calitatea de membru al CMSR, cu

îndeplinirea următoarelor condiții:

a) serviciile medico-dentare furnizate de medicul stomatolog

titular au produs venituri nete în anul de referință a căror valoare

este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe

țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;

b) a achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale

de stat aferente perioadei prevăzute la lit. a).”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 28.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind instituirea „Zilei Victoriei

Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” 

și declararea unor municipii ca orașe-martir 

ale Revoluției de la 1848

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind instituirea „Zilei Victoriei Revoluției

de la 1848 și a Democrației Românești” și declararea unor municipii ca

orașe-martir ale Revoluției de la 1848 și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 44.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne 

la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege reglementează condițiile în care

personalul Ministerului Afacerilor Interne participă la Centrul de

Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la

Dezastre, cu sediul în Sofia, Republica Bulgaria, denumit în

continuare Centrul de Excelență.

Art. 2. — (1) Ministerul Afacerilor Interne trimite în misiune la

Centrul de Excelență cadre militare și polițiști din rândul

personalului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3

alin. (1) și este selecționat în condițiile prezentei legi.

(2) Personalul este trimis în misiune la Centrul de Excelență,

cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru o perioadă de

3 ani.

(3) La solicitarea directorului Centrului de Excelență, durata

misiunii poate fi prelungită cu încă un an, cu aprobarea

ministrului afacerilor interne și cu acordul persoanei vizate.

(4) Trimiterea în misiune, precum și prelungirea acesteia se

realizează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 3. — (1) Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1) se

selecționează din rândul cadrelor militare și polițiștilor care:

a) îndeplinesc cerințele prevăzute în fișele de post aferente

funcțiilor alocate României în cadrul Centrului de Excelență;

b) sunt declarați „apt medical” și „apt” la evaluarea

psihologică organizată în acest scop;

c) au fost declarați „admis” la testarea la o limbă de circulație

internațională, organizată în acest scop, potrivit cerințelor

stabilite de Centrul de Excelență;

d) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și nu au

fost puși la dispoziție în condițiile art. 27

21

alin. (2) din Legea

nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și

completările ulterioare, în cazul polițiștilor, sau în condițiile

art. 89 alin. 5 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor

militare, cu modificările și completările ulterioare, în cazul

cadrelor militare;

e) au obținut calificativul de cel puțin „bun”/„bine” la ultimele

două evaluări anuale de serviciu.

(2) Îndeplinirea de către cadrele militare și polițiști a condițiilor

prevăzute la alin. (1) se constată de către comisia de selecție

constituită în condițiile art. 4.

(3) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se realizează

de către structurile specializate ale Ministerului Afacerilor

Interne, potrivit procedurilor specifice în domeniu.

Art. 4. — (1) Pentru organizarea selecției se constituie

comisia de selecție, alcătuită dintr-un număr impar de membri,

din rândul personalului cu funcții de conducere din cadrul

unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne cu

competențe în domeniul managementului situațiilor de criză și

răspuns la dezastre.

(2) Membrii comisiei de selecție au gradul cel puțin egal cu

cel prevăzut pentru postul/posturile pentru care se organizează

selecția.

(3) Președintele comisiei de selecție este un secretar de stat

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Componența nominală a comisiei de selecție, precum și

președintele și secretarul acesteia se stabilesc prin ordin al

ministrului afacerilor interne.

(5) Anunțul pentru selecția personalului Ministerului Afacerilor

Interne care urmează să fie trimis în misiune la Centrul de

Excelență se publică pe website-ul Ministerului Afacerilor

Interne, prin grija structurii de resurse umane, cu cel puțin 20 de

zile lucrătoare înainte de data desfășurării selecției.

Art. 5. — (1) Comisia de selecție elaborează anunțul

prevăzut la art. 4 alin. (5), tematica și bibliografia aferentă, ghidul

de interviu, precum și baremele de apreciere și notare.

(2) Selecția cadrelor militare și a polițiștilor care îndeplinesc

condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) se realizează prin

susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale care

are drept scop evaluarea:

a) motivației și a aptitudinilor necesare îndeplinirii funcției;

b) capacității de a transpune în soluții practice cunoștințele

profesionale dobândite în domeniile situațiilor de criză și răspuns

la dezastre, precum și a capacității de motivare a soluțiilor

identificate și a implicațiilor previzionale pentru punerea acestora

în aplicare.

(3) Fiecare membru al comisiei de selecție notează

candidatul cu un punctaj de la 1 la 10.

(4) Este declarat „admis” la selecția personalului Ministerului

Afacerilor Interne care urmează să fie trimis în misiune la

Centrul de Excelență candidatul care a obținut punctajul cel mai

mare, calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate de

către membrii comisiei de selecție.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 45.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind participarea personalului

Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență 

pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind participarea personalului

Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul

Crizelor și Răspuns la Dezastre și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 46.
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(5) În situația în care mai mulți candidați obțin același punctaj,

departajarea se realizează prin aplicarea, în ordine, a

următoarelor criterii:

a) participarea la misiuni internaționale în domeniile de

competență ale Centrului de Excelentă;

b) vechimea în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor

Interne cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de criză și

răspuns la dezastre.

Art. 6. — Aspectele procedurale privind organizarea și

desfășurarea recrutării, preselecției și a selecției,

responsabilitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne în

procesul de trimitere, încetare și prelungire a misiunii la Centrul

de Excelență, precum și modalitatea de asigurare logistică și

financiară pentru personalul trimis în misiune se stabilesc prin

ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 7. — (1) Modificarea raporturilor de serviciu ale

personalului Ministerului Afacerilor Interne trimis în misiune la

Centrul de Excelență se realizează în condițiile Legii

nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și

completările ulterioare, și ale Legii nr. 80/1995 privind statutul

cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Personalul Ministerului Afacerilor Interne trimis în misiune

la Centrul de Excelență beneficiază de drepturile prevăzute de

lege pentru personalul trimis în misiune permanentă în

străinătate.

Art. 8. — Pe întreaga perioadă a misiunii, personalul

prevăzut la art. 2 alin. (1) își desfășoară activitatea sub

autoritatea directorului Centrului de Excelență.

Art. 9. — (1) Încheierea misiunii și chemarea în țară a

personalului Ministerului Afacerilor Interne se pot efectua,

înainte de termen, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, în

următoarele cazuri:

a) la adresa vieții și integrității cadrului militar sau a polițistului

și/sau a membrilor familiei sale se manifestă o stare de pericol,

cauzată de catastrofe naturale și dezastre, stări de conflict

armat, amenințări teroriste, epidemii sau alte situații

asemănătoare;

b) la solicitarea directorului Centrului de Excelență, ca

urmare a săvârșirii de către personalul Ministerului Afacerilor

Interne, pe timpul misiunii, a unor abateri disciplinare sau

infracțiuni;

c) la solicitarea retragerii de la post, din motive personale;

d) la radierea postului din cadrul Centrului de Excelență;

e) la obținerea calificativului „weak” la evaluarea anuală.

(2) Prevederile art. 2 alin. (4) referitoare la ordinul ministrului

afacerilor interne se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. — Pe timpul trimiterii în misiune în condițiile prezentei

legi, personalul prevăzut la art. 2 alin. (1) are dreptul la portul

uniformei acordate în conformitate cu legislația națională,

corespunzătoare categoriei de personal din care face parte.

Art. 11. — Echivalarea evaluărilor profesionale anuale

acordate personalului Ministerului Afacerilor Interne de către

directorul Centrului de Excelență se realizează potrivit normelor

ce reglementează activitatea de management resurse umane

în unitățile de poliție și unitățile militare ale Ministerului Afacerilor

Interne, cu respectarea următoarelor corespondențe:

a) calificativul Centrului de Excelență „Outstanding” se

echivalează cu calificativul „Excepțional” în cazul cadrelor

militare, respectiv „Foarte bine” în cazul polițiștilor;

b) calificativul Centrului de Excelență „Very good” se

echivalează cu calificativul „Foarte bun” în cazul cadrelor

militare, respectiv „Foarte bine” în cazul polițiștilor;

c) calificativul Centrului de Excelență „Good” se echivalează

cu calificativul „Bun” în cazul cadrelor militare, respectiv „Bine”

în cazul polițiștilor;

d) calificativul Centrului de Excelență „Satisfactory” se

echivalează cu calificativul „Corespunzător” în cazul cadrelor

militare, respectiv „Satisfăcător” în cazul polițiștilor;

e) calificativul Centrului de Excelență „Weak” se echivalează

cu calificativul „Mediocru” în cazul cadrelor militare, respectiv

„Nesatisfacător” în cazul polițiștilor.

Art. 12. — Cheltuielile de participare și fondurile necesare

finanțării activității personalului Ministerului Afacerilor Interne

trimis în misiune la Centrul de Excelență, în condițiile prezentei

legi, se asigură din sume alocate cu această destinație de la

bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Afacerilor

Interne.

Art. 13. — Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la

art. 6 se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei legi și se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 29.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind plata unei contribuții financiare voluntare a României

pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului 

din Washington D.C.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor

Externe, se aprobă plata contribuției financiare voluntare a României pentru

susținerea construirii Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.,

reprezentând echivalentul în lei a 3.000.000 USD.

(2) Contribuția financiară se acordă într-o tranșă unică.

(3) Contribuția se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar american,

la data efectuării plății.

Art. 2. — (1) Contribuția prevăzută la art. 1 este destinată construirii Muzeului

Victimelor Comunismului din Washington D.C., precum și dotării secției care

reprezintă victimele regimului comunist din România.

(2) La solicitarea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.,

Ministerul Afacerilor Externe, Academia Română, Consiliul Național pentru

Studierea Arhivelor Securității și alte instituții ale statului român pot pune la

dispoziție informații, în scopul unei bune reprezentări a victimelor comunismului

din România.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 30.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind plata unei contribuții

financiare voluntare a României pentru susținerea 

Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind plata unei contribuții financiare

voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din

Washington D.C. și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 47.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

D E C I Z I E

pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea 

persoanelor private de libertate la cursurile învățământului dual

Având în vedere dispozițiile art. 90 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 66 alin. (4) și (5) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.322/C/2017 pentru

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și

asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației

Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta decizie reglementează aspectele

procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor

private de libertate, în exteriorul locurilor de deținere, la cursurile

învățământului dual, prevăzut la art. 25 alin. (4) din Legea

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Participarea persoanelor private de libertate la cursurile

învățământului dual se realizează în acord cu reglementările

specifice ale acestei forme de învățământ profesional și tehnic,

promovate de către Ministerul Educației, și ale prezentei decizii,

în funcție de resursele umane, materiale și logistice disponibile

la nivelul penitenciarelor, centrelor educative și centrelor de

detenție.

Art. 2. — Instruirea și formarea profesională a participanților

se realizează pe baza contractului de parteneriat și a

contractelor individuale de pregătire practică, prevăzute de

Ordinul ministrului educației nr. 5.732/2022 privind aprobarea

Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual,

precum și a protocolului de colaborare prevăzut la art. 7 din

prezenta decizie și a protocolului încheiat între Ministerul

Justiției — Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul

Educației.

Art. 3. — (1) Pot fi incluse în învățământul dual persoanele

private de libertate care îndeplinesc criteriile de vârstă și de

studii prevăzute de Ordinul ministrului educației nr. 5.732/2022

privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a

învățământului dual.

(2) La cursurile învățământului dual, organizate în exteriorul

unității penitenciare, pot participa, cu aprobarea directorului

locului de deținere, persoanele condamnate sau internate

clasificate în regim deschis, persoanele condamnate clasificate

în regim semideschis, respectiv persoanele internate fără

supraveghere sau cu supraveghere.

(3) Supravegherea persoanelor private de libertate aflate în

regim semideschis și a persoanelor internate cu supraveghere

care participă la cursurile învățământului dual se realizează

conform prevederilor legale.

Art. 4. — Persoanele private de libertate înscrise la

învățământul dual pot desfășura și activități lucrative, fără a

depăși durata normală a timpului de muncă.

Art. 5. — În vederea informării persoanelor private de

libertate, la nivelul locului de deținere, are loc promovarea ofertei

de școlarizare pentru învățământul dual, la care pot participa și

reprezentanți ai unității școlare și ai operatorului economic.

CAPITOLUL II

Demersuri organizatorice

Art. 6. — (1) Anual, la nivelul fiecărui loc de deținere, are loc

estimarea numărului persoanelor private de libertate care

îndeplinesc condițiile necesare participării la cursurile

învățământului dual.

(2) În baza estimării realizate conform alin. (1), unitățile din

sistemul penitenciar întreprind demersuri către inspectoratele

școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București,

pentru obținerea informațiilor privind unitățile de învățământ care

organizează învățământ dual.

(3) Conform informațiilor obținute de la inspectoratele școlare

județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, locul de

deținere contactează unitatea școlară, respectiv operatorul

economic, în vederea analizării posibilității de înscriere a unor

persoane private de libertate la forma de învățământ dual.

Art. 7. — (1) În vederea stabilirii cadrului general de

organizare și desfășurare a activităților de instruire școlară a

persoanelor private de libertate, la nivelul locului de deținere se

întreprind demersuri pentru încheierea protocolului de

colaborare cu unitatea școlară colaboratoare, respectiv cu

operatorul economic.

(2) Protocolul de colaborare încheiat cu unitatea școlară,

respectiv cu operatorul economic, al cărui model este prevăzut

în anexa nr. 1, va cuprinde cel puțin următoarele aspecte:

a) condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile, precum și

cheltuielile care revin fiecărei părți;

b) identificarea locației/locațiilor în care persoanele private

de libertate vor desfășura activități școlare/practice;

c) stabilirea traseului persoanelor private de libertate care se

deplasează neînsoțite la și de la locațiile unde se derulează

activitățile de instruire teoretică și practică;

d) programul de desfășurare a cursurilor școlare și perioada

de derulare;

e) prezentarea persoanelor private de libertate la eventualele

probe de admitere la aceste cursuri, cu precizarea datelor de

desfășurare;

f) modalitatea de informare a locului de deținere cu privire la

absența persoanelor private de libertate la cursuri sau la

conduita acestora pe durata activităților;

g) modalitatea de primire a burselor prevăzute pentru

această formă de învățământ profesional (de exemplu suma

stabilită, data la care se virează);

h) alte responsabilități de informare între părți.

Art. 8. — (1) La nivelul locului de deținere se desemnează o

persoană responsabilă cu activitatea de școlarizare în forma

învățământului dual, care asigură legătura cu unitatea școlară,

respectiv cu operatorul economic.



(2) În comunicarea cu unitatea școlară, respectiv operatorul

economic, periodic, persoana responsabilă va urmări obținerea

de informații cu privire la prezența, comportamentul și situația

școlară a persoanelor private de libertate participante.

(3) În situația în care se constată că persoana privată de

libertate participantă la cursurile învățământului dual a încălcat

obligațiile prevăzute în angajamentul de participare prevăzut la

art. 13, persoana responsabilă va informa conducerea unității

penitenciare, în vederea dispunerii măsurilor corespunzătoare.

CAPITOLUL III

Procedura de selecție și înscriere a persoanelor 

private de libertate la cursurile învățământului dual

Art. 9. — (1) Pentru participarea la cursurile învățământului

dual se va avea în vedere selecționarea persoanelor private de

libertate care:

a) au o conduită constant pozitivă, nu sunt sub efectul unei

sancțiuni disciplinare și nu au sancțiuni disciplinare neridicate

sau au abateri disciplinare în curs de cercetare/soluționare;

b) mențin legătura cu mediul de suport;

c) participă constant și activ la demersurile de reintegrare

socială și nu au înregistrat un refuz de participare sau abandon

la vreunul dintre demersurile consemnate în Planul individualizat

de evaluare și intervenție educativă și terapeutică;

d) nu sunt în curs de cercetare, urmărire penală sau judecată

pentru săvârșirea altor infracțiuni;

e) prezintă suficientă încredere că nu mai comit alte

infracțiuni;

f) nu au comis infracțiunea de evadare sau tentativă de

evadare, inclusiv în pedeapsa anterioară.

(2) Selecționarea și prezentarea la cursuri se realizează fără

a afecta siguranța misiunilor de escortare, pază, însoțire și

supraveghere a persoanelor private de libertate în exteriorul

locului de deținere.

(3) În cazul în care, pe durata desfășurării cursurilor școlare,

se constată că nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (1), se

reanalizează situația persoanei și se poate decide retragerea

de la această activitate.

Art. 10. — (1) Selecționarea persoanelor private de libertate

la forma învățământului dual se realizează de către administrația

locului de deținere, ținând cont de prioritizarea nevoilor educative

ale acestora și în baza recomandărilor consemnate în Planul

individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică,

de posibilitățile locului de deținere, starea de sănătate, tipul

regimului de executare și măsurile de siguranță aplicate.

(2) Selecționarea persoanelor private de libertate care pot

participa la cursurile învățământului dual se desfășoară conform

prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea

activităților și programelor educative, de asistență psihologică și

asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea

Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul

ministrului justiției nr. 1.322/C/2017, cu modificările și

completările ulterioare, ținându-se cont, în mod corespunzător,

și de procedurile specifice privind selecționarea la cursuri de

instruire școlară.

(3) Înscrierea persoanelor private de libertate la cursurile

învățământului dual se realizează cu avizul medicului de unitate.

(4) Înscrierea persoanelor private de libertate la această

formă de învățământ se realizează cu respectarea condițiilor

impuse de unitatea școlară și cu prezentarea actelor de studii

care atestă ultimul nivel de studii absolvit, a cărții de identitate

și a certificatului de naștere.

Art. 11. — (1) Admiterea persoanelor private de libertate la

cursurile învățământului dual se realizează în conformitate cu

calendarul admiterii în învățământul profesional și în

învățământul dual.

(2) La solicitarea sa, operatorul economic poate participa la

recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile

oferite în învățământul dual.

CAPITOLUL IV

Participarea persoanelor private de libertate 

la cursurile învățământului dual

Art. 12. — (1) În vederea participării la activitatea de instruire,

fiecare persoană privată de libertate selecționată încheie

împreună cu operatorul economic și unitatea de învățământ un

contract individual de pregătire practică, în conformitate cu

prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.732/2022 privind

aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a

învățământului dual și ale Ordinului ministrului educației

naționale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de

pregătire practică a elevilor din învățământul dual.

(2) În cazul minorilor, unitatea penitenciară informează

părintele/tutorele/susținătorul legal al acestora cu privire la

posibilitatea includerii la cursurile învățământului dual și la

demersurile necesar a fi întreprinse.

Art. 13. — (1) Anterior semnării contractului individual de

pregătire practică, persoanele private de libertate beneficiază

de consiliere educațională, oferită de personalul de specialitate

de la nivelul unității penitenciare, în vederea conștientizării

drepturilor și obligațiilor ce le revin și a beneficiilor acestei forme

de învățământ, ocazie cu care semnează un angajament de

participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pe durata participării la cursuri, persoanele private de

libertate beneficiază de consiliere educațională ori de câte ori

este necesar.

Art. 14. — (1) Se va evita transferarea persoanelor private de

libertate înscrise la cursurile învățământului dual în alt loc de

deținere până la finalizarea acestora.

(2) În situația în care o persoană privată de libertate nu poate

fi prezentă la cursuri, responsabilul de activitate informează

unitatea școlară, respectiv operatorul economic.

Art. 15. — (1) Pentru participarea la cursurile învățământului

dual, participanții pot beneficia, în condițiile legii, de burse și alte

forme de sprijin material și stimulente financiare.

(2) Valoarea și periodicitatea de acordare a burselor și a

celorlalte forme de sprijin material și stimulente financiare se

precizează în protocolul de colaborare încheiat la nivel local.

(3) Sumele de bani aparținând deținuților vor fi încasate

într-un cont de „disponibil pentru sume de mandat și sume în

depozit”, aparținând locului de deținere, deschis la Trezoreria

Statului în a cărei rază este înregistrat fiscal.

Art. 16. — (1) Participanții la forma învățământului dual au

obligația de a frecventa cursurile școlare, conform planificării

privind instruirea teoretică și practică.

(2) În situația în care persoana privată de libertate refuză

participarea la cursuri, se întocmește un proces-verbal, iar

informația se consemnează în aplicația informatică și este avută

în vedere la evaluarea conduitei deținutului și a eforturilor

depuse în cadrul activităților de reintegrare socială în vederea

liberării condiționate.

Art. 17. — La absolvirea unui an școlar, persoanele private

de libertate beneficiază de credite și zile considerate ca

executate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 18. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

decizie.

Art. 19. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

Dan Halchin

București, 20 decembrie 2022.

Nr. 709.



ANEXA Nr. 1
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Documentul reprezintă un model și trebuie adaptat și completat la nivelul unității cu informații specifice.

P R O T O C O L  D E  C O L A B O R A R E

— model

1

—

I. Părțile

Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenție ..........................................., cu sediul în ...................................,

reprezentat de ................................................, în calitate de director,

..................................................., cu sediul în .........................................., reprezentată de ................................................,

în calitate de ............................................ 

(instituție de învățământ)

și

.........................................................., cu sediul în ............................................, reprezentată de .......................................,

în calitate de ..........................................

(operator economic)

II. Obiectul protocolului

Protocolul vizează asigurarea cadrului general de colaborare între părțile implicate, în vederea organizării și desfășurării

învățământului dual.

III. Temei legal:

— Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în

cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și

completările ulterioare;

— Ordinul ministrului justiției nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea

activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea

Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare;

— Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului educației nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

— Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din

învățământul dual;

— Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European

și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu

modificările ulterioare.

IV. Scopul

Prezentul protocol se încheie atât în scopul asigurării cadrului de colaborare între locurile de deținere subordonate

Administrației Naționale a Penitenciarelor, unitățile de învățământ din rețeaua școlară națională și societatea civilă, în vederea

organizării și desfășurării activităților cuprinse la obiectivele precizate mai jos, cât și pentru facilitarea înscrierii persoanelor private

de libertate la învățământul dual și reinserția pe piața muncii după finalizarea pedepselor privative de libertate.

V. Obiective

Dobândirea unei calificări profesionale de către persoanele private de libertate și conștientizarea de către acestea a rolului

pozitiv pe care îl pot avea în comunitate, adoptând o conduită corespunzătoare și implicându-se în activitățile stabilite prin prezentul

protocol.

VI. Obligațiile părților

1. Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenție ..................:

— va asigura selectarea, organizarea, participarea și, după caz, supravegherea persoanelor private de libertate care vor

participa la cursurile învățământului dual;

— se va asigura că persoanele private de libertate vor semna angajamente de participare la acest demers;

— după caz, va permite accesul în penitenciar, pe baza tabelelor de acces, al reprezentanților operatorului economic sau

ai instituției de învățământ;

— va informa celelalte părți cu privire la absența persoanelor private de libertate sau oricare altă modificare care poate

influența procesul de instruire;

— desemnează o persoană responsabilă cu activitatea de școlarizare în forma învățământului dual;

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  A PENITENCIARELOR

PENITENCIARUL ......................................

Nr. .............. din .........................

...........................................................

..................................................

Nr. .............. din .......................

...........................................................

..................................................

Nr. .............. din .......................



— comunică modalitatea de virare a sumelor corespunzătoare burselor și stimulentelor financiare de care beneficiază

participanții la învățământul dual;

— asigură, prin reprezentanții săi, respectarea prevederilor prezentului protocol.

2. ......................................................................................................................................................................................... :

(instituția de învățământ)

— îndeplinește obligațiile prevăzute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educației

nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practică prevăzute de Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017;

— anunță orice modificare ce poate genera schimbări în derularea activității sau ale orarului de desfășurare;

— transmite locului de detenție situația școlară a persoanelor private de libertate participante la cursuri;

— informează unitatea administrativ-teritorială cu privire la înscrierea persoanelor private de libertate la această formă de

instruire;

— informează unitatea penitenciară cu privire la prezența și conduita persoanelor private de libertate participante;

— informează de îndată unitatea penitenciară cu privire la absența persoanelor private de libertate sau producerea unor

evenimente negative;

3. ......................................................................................................................................................................................... :

(operator economic)

— îndeplinește obligațiile prevăzute prin contractul de parteneriat încheiat conform Ordinului ministrului educației

nr. 5.732/2022, respectiv prin contractele individuale de practică prevăzute de Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.798/2017;

— respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

— anunță orice modificare ce poate genera schimbări în derularea activității sau ale orarului de desfășurare a activității;

— informează unitatea penitenciară cu privire la prezența și conduita persoanelor private de libertate participante;

— informează de îndată unitatea penitenciară cu privire la absența persoanelor private de libertate sau producerea unor

evenimente negative;

— acordă burse, forme de sprijin material și stimulente financiare

2

, corespunzător prevederilor Ordinului ministrului

educației nr. 5.732/2022, și le virează într-un cont de „disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit”, aparținând locului de

deținere, deschis la Trezoreria Statului, în a cărei rază este înregistrat fiscal.

VII. Obligații comune:

— monitorizarea activităților desfășurate de către persoanele implicate în scopul derulării în bune condiții a învățământului dual;

— desemnarea personalului cu atribuții specifice, în vederea derulării activităților prevăzute;

— promovarea, în mod obiectiv, prin mass-media, a imaginii partenerilor implicați, precum și a activităților desfășurate, în

vederea informării corecte a opiniei publice;

— asigurarea respectării prevederilor prezentului protocol.

VIII. Reprezentanți ai unor instituții

1. Din partea penitenciarului/centrului educativ/centrului de detenție ....................................................................................

2. Din partea instituției de învățământ ...................................................................................................................................

3. Din partea operatorului economic .....................................................................................................................................

IX. Durata protocolului

Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare

la data semnării acestuia și are valabilitate de 1 an.

De comun acord, părțile vor realiza analize periodice și vor stipula modificări cu privire la durata sau obiectul protocolului,

prin act adițional, dacă este necesar.

X. Denunțarea

Oricare dintre părțile semnatare poate notifica celeilalte părți denunțarea protocolului, cu 30 de zile înainte de data încetării

acestuia.

XI. Răspunderea părților

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o probează potrivit legii.

XII. Soluționarea litigiilor

Neînțelegerile dintre părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor protocolului vor fi soluționate pe cale

amiabilă.

Dacă litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita soluționarea lor de instanța de judecată.
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Se vor preciza valoarea burselor, respectiv a stimulentelor financiare, precum și formele de sprijin material acordate.

Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenție 

.................................................

Director,
................................

Consilier juridic,
................................

Director (instituție de învățământ),
..............................................

Director/Manager/Administrator (operator economic),
..............................................



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare

Timpurie în Educație (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)

pentru activitățile din învățământul preuniversitar

În baza prevederilor art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.371/2017*) pentru aprobarea Metodologiei privind

managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul

preuniversitar,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare

Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,

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 aprobă Metodologia privind managementul

modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România

(SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală pentru implementarea

proiectului „România educată”, Direcția generală informatizare,

Direcția generală management resurse umane și rețea școlară,

Direcția generală învățământ preuniversitar, inspectoratele

școlare județene/al municipiului București și unitățile de

învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

ANEXA Nr. 2

A N G A J A M E N T  D E  P A R T I C I P A R E

— model

1

—

Subsemnatul(a), ......................................................................................., născut(ă) în data de ...............................................,

fiul/fiica lui .................................................... și al/a ......................................, condamnat ............................................... pentru

infracțiunea de ................................, pe perioada deplasării mele în exteriorul locului de deținere, precum și pe durata participării

la cursurile învățământului dual mă angajez să respect următoarele:

— să respect itinerarul de deplasare;

— să particip activ și responsabil la cursurile școlare;

— să respect instrucțiunile privind normele de securitate și sănătate în muncă;

— să respect orarul de desfășurare a activităților;

— să nu desfășor alte activități de natură să perturbe derularea în bune condiții a activităților;

— să raportez de îndată orice problemă care apare pe parcursul desfășurării activității;

— să manifest o conduită corectă, respectuoasă în relațiile cu persoanele din comunitate, precum și cu celelalte persoane

private de libertate participante la activitate;

— să nu desfășor acțiuni prin care se aduc prejudicii administrației penitenciare, altor instituții sau persoane;

— să utilizez materialele puse la dispoziție conform instrucțiunilor primite de către coordonatorul activității.

Totodată, sunt conștient(ă) că încălcarea unor obligații sau interdicții mai sus menționate, în anumite condiții, poate constitui

infracțiune și se sancționează conform legii.

Menționez că în prezent nu am probleme familiale care să îmi afecteze starea emoțională, iar în cazul în care apar

asemenea situații voi anunța imediat conducerea penitenciarului.

De asemenea, am fost informat(ă) cu privire la faptul că pe perioada participării la cursurile învățământului dual pot

beneficia de burse, susținere financiară și de alte forme de sprijin material, atunci când acestea vor fi virate.

Am luat cunoștință de faptul că, în cazul în care nu voi respecta prezentul angajament, va fi angajată, după caz,

răspunderea disciplinară, civilă sau penală.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 30/11.I.2023

12

Data

...........................

Semnătura persoanei private de libertate

...........................

Semnătura persoanei care a efectuat instructajul

.................................................

1

Documentul reprezintă un model și trebuie adaptat și completat la nivelul unității cu informații considerate necesare.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 22 decembrie 2022.

Nr. 6.457.

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.371/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXĂ

M E T O D O L O G I E  

privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) din Sistemul Informatic

Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar

Art. 1. — Prezenta metodologie reglementează managementul

modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România

(SIIIR), denumită în continuare Metodologie.

Art. 2. — În vederea asigurării managementului modulului

MATE, la nivelul Ministerului Educației, inspectoratelor școlare

județene/al municipiului București și al unităților de învățământ

preuniversitar se constituie comisii pentru coordonarea și

gestionarea activităților derulate prin SIIIR.

Art. 3. — (1) Comisia națională pentru managementul

modulului MATE se constituie la nivelul Ministerului Educației,

prin ordin de ministru.

(2) Comisia națională pentru managementul modulului MATE

este formată din persoane cu funcții de execuție sau de

conducere din cadrul: Direcției generale informatizare, Direcției

generale management resurse umane și rețea școlară, Direcției

generale învățământ preuniversitar, Direcției generale pentru

implementarea proiectului „România educată” și este

coordonată de un secretar de stat cu atribuții pentru

învățământul preuniversitar.

(3) Comisia națională pentru managementul modulului MATE

are următoarele atribuții:

a) elaborează proceduri și instrucțiuni specifice;

b) colaborează cu comisiile de la nivelul inspectoratelor

județene/al municipiului București;

c) solicită anual sau ori de câte ori este nevoie,

inspectoratelor școlare județene/al municipiului București,

rapoarte privind activitățile derulate prin SIIIR și le transmite

direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației în

vederea fundamentării politicilor publice bazate pe dovezi;

d) administrează nomenclatoarele;

e) gestionează informațiile privind resursele umane;

f) operează și generează rapoarte statistice la nivel național.

Art. 4. — (1) La nivelul inspectoratului școlar județean/al

municipiului București se constituie comisia județeană/a

municipiului București de management și monitorizare a

activităților derulate prin SIIIR.

(2) Comisia județeană/a municipiului București de

management și monitorizare a activităților derulate prin SIIIR are

următoarele atribuții:

a) transmite procedurile și instrucțiunile specifice la nivelul

unității de învățământ;

b) instruiește persoanele desemnate din cadrul comisiei de

gestionare a activităților derulate prin SIIIR din unitățile de

învățământ;

c) colectează rapoartele de la nivelul unității de învățământ;

d) verifică gradul de încărcare a datelor;

e) colaborează cu reprezentanții administrației publice locale;

f) se asigură că sunt respectate procedurile, instrucțiunile și

calendarele specifice;

g) administrează conturile de utilizator la nivelul

inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

h) administrează nomenclatoarele;

i) gestionează informațiile referitoare la elevii înscriși în

unitățile de învățământ;

j) operează și generează rapoarte statistice la nivel de

inspectorat școlar județean/al municipiului București;

k) gestionează informațiile privind resursele umane.

Art. 5. — (1) La nivelul unităților de învățământ se constituie

comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR.

(2) Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

din unitățile de învățământ are următoarele atribuții:

a) colectează, actualizează și gestionează datele pentru

identificarea copiilor/elevilor în risc de abandon și părăsire

timpurie a școlii;

b) transmite rapoarte către inspectoratul școlar la termenele

solicitate;

c) colaborează cu reprezentanții administrației publice locale

și cu părinții/tutorii legali;

d) administrează conturile de utilizator la nivelul unităților de

învățământ;

e) administrează nomenclatoarele;

f) gestionează informațiile referitoare la elevii înscriși în

unitățile de învățământ;

g) operează și generează rapoarte statistice la nivel de

unitate de învățământ;

h) gestionează informațiile privind resursele umane.

Art. 6. — (1) Responsabilitatea privind crearea și administrarea

conturilor de utilizator se atribuie după cum urmează:

a) persoanelor desemnate din partea Direcției generale

informatizare, pentru utilizatorii autorizați din cadrul Ministerului

Educației, responsabili cu implementarea MATE la nivelul

Ministerului Educației; 

b) administratorului județean SIIIR, pentru utilizatorii

autorizați din cadrul inspectoratelor școlare județene/al

municipiului București, responsabili cu implementarea MATE la

nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului

București, și pentru utilizatorii autorizați din cadrul unităților

administrativ-teritoriale, reprezentanți ai unităților administrativ-

teritoriale cu atribuții SIIIR;

c) persoanei desemnate de conducerea unității de

învățământ, cu atribuții de informatician, pentru utilizatorii

autorizați din cadrul unităților de învățământ, responsabili cu

implementarea MATE la nivelul unității de învățământ, și pentru

utilizatorii autorizați din cadrul unităților de învățământ,

responsabili de caz, precum și pentru învățătorii și diriginții din

unitatea de învățământ.

(2) Definirea și managementul rolurilor și șabloanelor de

permisiuni intră în responsabilitatea persoanelor cu rol de

administrator național SIIIR desemnate din partea Direcției

generale informatizare.
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MINISTERUL SPORTULUI

O R D I N

pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică 

și a metodologiei de finanțare a federațiilor sportive naționale

și a Comitetului Național Paralimpic

Având în vedere:

— art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii

educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 884/2001;

— art. 1 și art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările

ulterioare;

— Referatul Serviciului sportul de performanță nr. 72 din 6.01.2023,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Sportului, cu completările ulterioare,

ministrul sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate

finanțării federațiilor sportive naționale și a Comitetului Național Paralimpic,

conform anexei nr. 1*).

Art. 2. — Se aprobă metodologia de finanțare a federațiilor sportive naționale

și a Comitetului Național Paralimpic pe baza programelor sportive de utilitate

publică, conform anexei nr. 2*).

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul

Ministerului Sportului, federațiile sportive naționale și Comitetul Național Paralimpic

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sportului,

Florina Cristache,

secretar general

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 12.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis, care se poate

achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5,

București.
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A C T E  A L E  C O L E G I U L U I

F I Z I O T E R A P E U Ț I L O R  D I N  R O M Â N I A

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E

privind completarea anexei 

la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților

din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor 

și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală

continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare,

respectiv creditare a furnizorilor 

și formelor de educație medicală continuă

Având în vedere:

— Procesul-verbal de ședință înregistrat cu nr. 5.758 din 28.12.2022, întocmit

în urma ședinței Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România;

— dispozițiile art. 20 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea

și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea

și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare;

— prevederile art. 2 alin. (2), art. 5, art. 34—36 și ale art. 39 din Statutul

Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății

nr. 679/2017;

— dispozițiile art. 11 și 20 din Regulamentul intern de organizare și funcționare

a Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății

nr. 1.056/2019, cu modificările și completările ulterioare;

— dispozițiile Hotărârii Adunării generale naționale nr. 16/2020 privind

aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea ședințelor organelor de conducere

ale Colegiului Fizioterapeuților din România,

luând în considerare Adresa Comisiei pentru avizare profesională din cadrul

Consiliului Profesional al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 5.729

din 20.12.2022, înregistrată la Colegiul Fizioterapeuților din România cu nr. 5.591

din 20.12.2022,

Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în

ședința extraordinară din data de 27 decembrie 2022, emite următoarea hotărâre:

Art. I. — Anexa la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților

din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a

activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de

acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală

continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1063 din

11 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după

cum urmează:

— După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48

1

, cu următorul

cuprins:

„Art. 48

1

. — (1) Înregistrarea creditelor conform art. 48 nu este obligatorie

în cazul membrilor CFZRO care au deja în evidență cel puțin 90 de credite de EMC

disponibile, dintre care cel puțin 30 obținute în anul curent.

(2) În sensul prezentului articol, se consideră credite de EMC disponibile

acele credite fie obținute și înregistrate în anul curent, fie obținute în anul anterior

și reportate conform art. 53 și care nu i-au fost necesare membrului în vederea

obținerii avizului anual.”

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,

Nicoleta-Daniela Stanca

București, 28 decembrie 2022.

Nr. 153.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 2.760 760 275

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 3.280 300

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 4.920 440

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 940 100

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 3.760 340

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 3.500 320

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 1.200 110

N O T Ă :

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 A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2023 —

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.

* Tarifele anuale se aplică pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2023.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 65 160 400 960 2.110 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 115 290 730 1.750 3.850 1.150 2.880 7.200 17.280 38.020

Produs

Abonamentul COMPLET

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

Lunar Anual*

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 75 190 480 1.150 2.530 750 1.880 4.700 11.280 24.820

ExpertMO 140 350 880 2.110 4.640 1.400 3.500 8.750 21.000 46.200

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an


