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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020
pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață
a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale
și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
și a prețurilor de referință inovative
Văzând Referatul de aprobare nr. IM 8.229/2021 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor
medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul
și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății
nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale
medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi
utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de
punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora,
distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și
medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei
relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări
de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, cuprinse în Catalogul național al
prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în
România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de
referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 552 și 552 bis din 26 iunie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din
Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a
prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și
completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul
ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Monica-Emanuela Althamer,
secretar de stat

București, 3 septembrie 2021.
Nr. 1.762.

ANEXĂ

Nr. crt.

„7319

7320

7321

ANTITOXINA
BOTULINICA
ABE

SOL INJ.

500 UI +
500 UI +
100 UI/ml

ALLIANCE HEALTHCARE
ROMANIA — S.R.L. —
ROMÂNIA

„6577

ATGAM
50 mg/ml

Denumire produs

CONC.
PT. SOL.
PERF.

Forma

3. Poziția nr. 1829 se abrogă.

Nr. crt.

50 mg/ml

Concentrație

S.C. PFIZER
ROMANIA — S.R.L. —
ROMÂNIA

Firma/Țara

IMUNOGLOBULINĂ
ANTILIMFOCITE
(DE CAL)

DCI

ANTITOXINĂ
BOTULINICĂ

PHENYLEPHRINUM

DCI

PHENYLEPHRINE
50
HYPERICUM — S.R.L. —
AGUETTANT
SOL. INJ.
micrograme/ml
ROMÂNIA
50 micrograme/ml

2,5 mg/ml

Firma/Țara

DROPERIDOLUM

SOL. INJ.

DROPERIDOL
AGUETTANT
2,5 mg/ml

Concentrație

HYPERICUM — S.R.L. —
ROMÂNIA

Forma

Denumire produs

2. Poziția nr. 6577 se modifică și va avea următorul cuprins:

Cod_cim

W60295001

W65832001

W68007001

Cod_cim

W62381001

Cutie cu
10 fiole x 1 ml
sol. inj. (3 ani)

Cutie cu
10 fiole x 10 ml
sol. inj. (2 ani)

Cutie cu 5 fiole
a câte 5 ml
conc. pt. sol.
perf. (3 ani)

Ambalaj

Cutie cu
1 fiolă x 10 ml
sol. inj. (3 ani)

Ambalaj

Valabilitate preț

Prețurile sunt
valabile până la
data de
25.08.2022.”
Cant.
30 de
cutii

Preț
amănuntul
maximal
cu TVA
(lei)

11487,98

Preț ridicata
maximal
fără TVA
(lei)

10474,43 10504,42

Preț
producător
(lei)

N

4799,85

4368,53

4338,53

Prețurile sunt
valabile până la
data de
1.09.2022.”
Cant.
300
cutii

299,48

272,25

Prețurile sunt
valabile pana la
data de
10.11.2021.
365,60

N

N

N

Stare

575,98

Cant.
2.000
cutii

493,42

463,42

Prețurile sunt
valabile până la
data de
12.08.2022.
Cant.
3.500
cutii

Preț
amănuntul
maximal
cu TVA
(lei)

Valabilitate preț

Preț ridicata
maximal
fără TVA
(lei)

Preț
producător
(lei)

Observații
Observații

1. După poziția nr. 7318 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 7319—7321, cu următorul cuprins:

Obs.

Obs.

Grupa ATC

N05AD08
C01CA06
Grupa ATC

L04AA03

J06AA04

Statut_frm

MG
MG
IM
Statut_frm

MI

Statut_anm
Statut_anm

Stare

Modificări și completări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor
de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor
sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul
unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
și a prețurilor de referință inovative
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului
posturilor de notar public destinate notarilor stagiari
care vor promova examenul de definitivat
Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici
nr. 37 din 24.06.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Uniunii
Naționale a Notarilor Publici nr. 48 din 21.07.2021 privind propunerile de
actualizare, pentru anul 2021, a numărului posturilor de notar public destinate
notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat,
ținând seama de Ordinul ministrului justiției nr. 3.727/C/2021 privind
actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta
Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021,
luând în considerare Ordinul ministrului justiției nr. 1.848/C/2021 privind
actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate
notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, cu modificările
ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. b) din Legea
notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările
ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 31 lit. b) din Regulamentul de aplicare a
Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul
ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — Numărul de 2.749 posturi de notar public, din care 2.513 notari
publici în funcție, 176 notari publici suspendați, 3 posturi vacante destinate
judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021, 57 posturi
vacante destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat
pentru anul 2020, se actualizează, pentru anul 2021, cu 42 posturi destinate
notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, potrivit anexelor nr. 1—16*)
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Posturile de notar public pentru anul 2021 destinate notarilor stagiari
care vor promova examenul de definitivat sunt prevăzute în anexele nr. 1—15,
întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând
situația centralizată.
Art. 3. — Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor
Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului
se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției,
George Bogdan Ilea,
secretar de stat
București, 24 august 2021.
Nr. 4.302/C.

*) Anexele nr. 1—16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 bis, care se
poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1,
București.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2021—2022
Având în vedere:
— prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 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);
— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 418/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea
evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—
2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a,
denumită în continuare evaluare națională, se desfășoară în
anul școlar 2021—2022 în conformitate cu prevederile
Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale
pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, aprobată
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar
2010—2011, și cu prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — (1) Programele pentru disciplinele limba și literatura
română, matematică, limba și literatura română pentru școlile și
secțiile cu predare în limba maghiară, limba și literatura
maghiară maternă, limba și literatura germană maternă, limba și
literatura sârbă maternă, limba și literatura slovacă maternă,
limba și literatura croată maternă, limba și literatura italiană
maternă, limba și literatura rromani maternă, limba și literatura
ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021—2022, sunt cele
aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 privind
aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale
pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale
examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020—2021.
(2) În funcție de evoluția pandemiei de SARS-CoV-2,
Ministerul Educației poate aproba modificarea programelor de
examen, prin esențializarea conținuturilor acestora.
Art. 4. — (1) Comisia națională de organizare a evaluării
naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei
organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a.
(2) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură
susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu
prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare
a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de
auz/tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele
naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul
Educației, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin
Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.
Art. 5. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului
București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și
desfășurare a evaluării naționale.
(2) Componența comisiei județene/comisiei municipiului
București de organizare a evaluării naționale, menționată la art. 8
alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 4.801/2010, se completează cu un
vicepreședinte — inspector școlar general adjunct sau inspector
școlar.
(3) În vederea pregătirii evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a, comisiile județene/comisia municipiului București
creează două baze de date, cu respectarea prevederilor
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 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel
județean/al municipiului București, conform solicitărilor Comisiei
naționale de organizare a evaluării naționale, care cuprind:
1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regulă,
membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și
concursurile naționale.
(4) Comisiile județene/Comisia municipiului București de
organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea
națională, care se aplică pe documentele de examen. Se
confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea
următorul conținut:
a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ care sunt centre
de examen în care se organizează probe scrise pentru
evaluarea națională: „Evaluare Națională 2022 — C.E.”;
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b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare
Națională 2022 — C.Z.E.”.
(5) Ștampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm și nu
vor fi numerotate.
Art. 6. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului
București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru
evaluarea națională cu cel mult 72 de ore înainte de începerea
probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în
evaluare și al compatibilității.
(2) Comisiile județene/Comisia municipiului București de
organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen,
comisiile din centrele zonale de evaluare și comisiile din centrele
de contestații județene/a municipiului București se compun din
personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al
IV-lea inclusiv, printre candidații care participă la respectiva
sesiune a evaluării naționale.
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile
menționate la alin. (2) va da o declarație scrisă în care va
menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea
inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a
evaluării naționale. Declarațiile fac parte din documentele
evaluării naționale.
(4) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care au
rude în examen nu au acces în unitățile de învățământ — centre
de examen/evaluare/contestații pe perioada desfășurării
examenului.
(5) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori
sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac
parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și
concursurile naționale.
(6) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele
zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile
județene/Comisia municipiului București de organizare a
evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin decizie
scrisă emisă de inspectorul școlar general, conform unei
proceduri elaborate de Comisia națională de organizare a
evaluării naționale.
(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este
interzisă intrarea în sălile de examen cu bagaje, telefoane
mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare,
precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în
sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună
cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele
posesorului și vor fi păstrate până după predarea lucrărilor
scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor
personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o
persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ —
centru de examen.
(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea
națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor
naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au
săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.
(9) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare,
s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea
evaluării naționale, comisiile județene/Comisia municipiului
București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru
evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de
învățământ.

(10) Comisiile județene/Comisia municipiului București de
organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
pot/poate decide suspendarea dreptului de constituire a
centrului de examen, unității de învățământ în care, în sesiunile
anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și
desfășurarea evaluării naționale.
Art. 7. — (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională
să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe,
poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de
a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor
personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ —
centru de examen în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate
la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt
primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în
sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile
în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări:
manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare,
notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen,
asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în
penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt
așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio,
precum și orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de
socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor,
pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți
candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/
centrele de examen sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu
exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit
copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau
alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)—(5) va fi
considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi
sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă
materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent
dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre
didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei
au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din
lucrările scrise etc.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau
tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă
candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și
desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile
alin. (1)—(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale
și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise
în sala de examen.
(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații
vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile
alin. (1)—(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor
menționate la alin. (3)—(5) are drept consecință măsurile
menționate la alin. (6) și (7).
Art. 8. — (1) Candidații care doresc să predea lucrările
înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea
subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din
Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale
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pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, aprobată
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de examen cel mai
devreme după o oră de la începerea probei scrise.
(2) La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc
subiectele.
Art. 9. — (1) Comisia națională de organizare a evaluării
naționale stabilește prin procedură specifică modalitatea de
evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de
transmitere a lucrărilor, precum și componența, atribuțiile
membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale
de evaluare și din centrele regionale/județene/al municipiului
București de contestații, modelul tipizatului de examen,
modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și
consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute
de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții clasei
a VIII-a.
(2) Comisia națională de organizare a evaluării naționale
poate decide ca activitățile din cadrul evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a să se realizeze utilizând aplicația
informatică dedicată examenelor naționale.
Art. 10. — (1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor
scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării
evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care
diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau
egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică
cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire,
fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.
(2) În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi
profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi
recorectată de alți doi profesori evaluatori. După validarea
finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în
considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două
note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie
aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două
note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală și este
înregistrată în catalogul evaluării naționale.
(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după
încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare
sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În
situația în care se constată o diferență de notare mai mare de
1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială
și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi
profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe
baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare.
Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota
finală obținută de candidat.
(4) Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este
nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în
minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a
lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă
nota obținută de candidat la proba respectivă.
(5) Comisia națională de organizare a evaluării naționale va
transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București
modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele
zonale de evaluare și în centrul de contestații județean/al
municipiului București, anexă la procedura specifică evaluării
naționale.
Art. 11. — (1) Candidații care depun contestații completează
și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au
luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere
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sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este
semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
(2) Comisia națională de organizare a evaluării naționale va
transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București
anexe la procedura specifică evaluării naționale: cererea-tip
pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la
alin. (1).
Art. 12. — (1) Comisiile județene/Comisia municipiului
București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de
supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de
învățământ — centre de examen în care se desfășoară probele
pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, a
sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și
a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează și se
depozitează lucrările scrise ale candidaților.
(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile
județene/Comisia municipiului București de organizare a
evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu
autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării
tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de
supraveghere video și audio.
(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării
naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va
desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia
națională de organizare a evaluării naționale.
(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu
prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de
învățământ — centre de examen și comisiile județene/Comisia
municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările
audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise.
În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli,
fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări
privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea
se face pentru înregistrările din toate sălile menționate la alin. (1)
din unitatea de învățământ respectivă.
(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3) și (4),
se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de
fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de
către candidați, comisia din unitatea de învățământ — centru de
examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu
prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge
până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de
fraudă.
(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia
din unitatea de învățământ-centru de examen și se constată
existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv
nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele
didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului,
aceasta anunță comisia județeană/Comisia municipiului
București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancționare și anunță, în scris,
Comisia națională de organizare a evaluării naționale.
Art. 13. — (1) Comunicarea rezultatelor obținute la examenul
de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile
individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și
care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de
primire, la prima probă susținută de aceștia.
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(2) Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de
evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare
a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ — centre
de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare
națională, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de
învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă
scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”,
după caz.
(3) În baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de
organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii
clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 4.801/2010, și ale Regulamentului general privind protecția
datelor, comisiile din unitățile de învățământ — centre de
examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale
candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma
rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul
unității de învățământ.
(4) Comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen
tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților
anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura
președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la
avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.
(5) Rezultatele examenului de evaluare națională ale
candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a
Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.

Art. 14. — (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali
ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei
municipiului București de organizare a evaluării naționale
vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea
rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La
vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie
însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate
conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate
lucrării/lucrărilor.
(3) Membrii comisiei județene/Comisiei municipiului
București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei
naționale de organizare a evaluării naționale pot solicita
vizualizarea lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în
scopul
verificării/reevaluării
acesteia/acestora,
conform
prevederilor art. 6 alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia
de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii
clasei a VIII-a în anul școlar 2010—2011, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 4.801/2010.
Art. 15. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția
generală minorități și relația cu Parlamentul — Direcția
minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare
județene/al municipiului București și unitățile de învățământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 16. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 30 august 2021.
Nr. 5.149.

ANEXĂ

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022
30 mai—3 iunie 2022

Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie 2022

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022

Limba și literatura română — probă scrisă

16 iunie 2022

Matematica — probă scrisă

17 iunie 2022

Limba și literatura maternă — probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14,00)

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)
24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00)

Depunerea contestațiilor

24 iunie—29 iunie 2022

Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

N O T Ă:

La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate aproba, în situații excepționale,
prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale
a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2021—2022
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere:
— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 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);
— Referatul de aprobare nr. 426/DGIP din 23.08.2021, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de
desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar
în anul școlar 2021—2022,
și în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: subofițer de
pompieri și protecție civilă, maistru militar auto — nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie—februarie 2022:
— înscrierea candidaților:

21 ianuarie 2022;

— desfășurarea probei practice:

25—27 ianuarie 2022;

— desfășurarea probei scrise:

28 ianuarie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă:

29 ianuarie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

29 ianuarie 2022;

— desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:

30 ianuarie—1 februarie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

2 februarie 2022.

Art. 2. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție,
agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi — nivelul 5 de calificare, sesiunea martie 2022:
— înscrierea candidaților:

7—11 martie 2022;

— desfășurarea probei practice:

12—16 martie 2022;

— desfășurarea probei scrise:

17 martie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă:

18 martie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

18—19 martie 2022;

— desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:

20—22 martie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

23 martie 2022.

Art. 3. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2022:
— înscrierea candidaților:

7—11 februarie 2022;

— desfășurarea probei practice:

14—15 februarie 2022;

— desfășurarea probei scrise:

16 februarie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă:

17 februarie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

18 februarie 2022;

— susținerea proiectului:

21—22 februarie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

23 februarie 2022.
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Art. 4. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor
de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probelor de examen:
— afișarea rezultatelor finale:

9—11 mai 2022;
16—17 mai 2022;
18 mai 2022.

Art. 5. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera
tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea mai—iunie 2022:
— înscrierea candidaților:

23—27 mai 2022;

— desfășurarea probelor de examen:

30 mai—2 iunie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

3 iunie 2022.

Art. 6. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal militar — maiștri militari — nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri
ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probei practice:
— afișarea rezultatelor la proba practică:
— desfășurarea probei scrise:
— afișarea rezultatelor la proba scrisă:
— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:
— susținerea proiectului:
— afișarea rezultatelor finale:

1—17 iunie 2022;
11—13 iulie 2022;
13 iulie 2022;
14—15 iulie 2022;
15 iulie 2022;
15 iulie 2022;
18—20 iulie 2022;
21 iulie 2022.

Art. 7. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal militar — subofițeri — nivelul 5 de calificare, organizate în școlile militare de maiștri militari și subofițeri
ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2022:
— înscrierea candidaților:

13 iunie—1 iulie 2022;

— desfășurarea probei practice:

18—19 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba practică:

19 iulie 2022;

— desfășurarea probei scrise:

20 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă:

20 iulie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

20 iulie 2022;

— susținerea proiectului:

21—22 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

22 iulie 2022.

Art. 8. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2022:
— înscrierea candidaților:

28 iunie—1 iulie 2022;

— desfășurarea probei practice:

4—5 iulie 2022;

— desfășurarea probei scrise:

6 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă:

7 iulie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

7—8 iulie 2022;

— susținerea proiectului:

11—12 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

13 iulie 2022.

Art. 9. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2022:
— înscrierea candidaților:

4—8 iulie 2022;

— desfășurarea probelor de examen:

11—15 iulie 2022;

— afișarea rezultatelor finale:

18 iulie 2022.
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Art. 10. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției,
calificarea profesională agent de penitenciare — nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probei practice:

3—5 august 2022;
8—12 august 2022;
16—18 august 2022;
— desfășurarea probei scrise:
19 august 2022;
— corectarea lucrărilor scrise:
19 august; 22—24 august 2022;
— afișarea rezultatelor la proba scrisă:
24 august 2022, ora 10,00;
— depunerea contestațiilor la proba scrisă:
24 august 2022,
interval orar 10,00—14,00;
— soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor după contestații: 24 august 2022, ora 18,00;
— susținerea și evaluarea proiectului:
25—26 august 2022; 29 august 2022;
— afișarea rezultatelor finale:
30 august 2022.
Art. 11. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probei practice:
— desfășurarea probei scrise:
— afișarea rezultatelor la proba scrisă:
— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:
— susținerea proiectului:
— afișarea rezultatelor finale:

8—12 august 2022;
16—18 august 2022;
19 august 2022;
22 august 2022;
22—23 august 2022;
24—25 august 2022;
26 august 2022.

Art. 12. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probelor de examen:
— afișarea rezultatelor finale:

16—19 august 2022;
22—23 august 2022;
24 august 2022.

Art. 13. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal,
filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2022:
— înscrierea candidaților:
— desfășurarea probelor de examen:
— afișarea rezultatelor finale:

16—19 august 2022;
22—23 august 2022;
24 august 2022.

(3) Afișarea în format letric la avizierul unităților de
Art. 14. — Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de
forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru învățământ/centrelor de examen a informațiilor menționate la
susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în alin. (2) se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.
(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.
Art. 15. — (1) În etapele examenelor de certificare a calificării persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.
(5) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen
publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă
rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu
certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor caracter personal.
Art. 16. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
profesionale, care se afișează în format letric la avizierul
unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul
codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,
unitatea de învățământ de proveniență, promoție, forma de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,
învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la
rezultatul/notele obținute la fiecare probă de examen susținută, îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 17. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
media generală, rezultatul final: „admis”/„respins”/„neprezentat”/
României, Partea I.
„eliminat din examen”.
p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 30 august 2021.
Nr. 5.152.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot
Având în vedere prevederile:
— Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,
experimentale și de aplicație;
— Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea
și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat
și particular care consemnează situația școlară a elevilor în
format electronic, denumit în continuare catalog electronic, se
pot înscrie, până la data de 10 septembrie 2021, în programul
de școli-pilot pentru anul școlar 2021—2022 printr-o solicitare
scrisă adresată Ministerului Educației și transmisă
inspectoratului școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea.
(2) Solicitările sunt centralizate de inspectoratul școlar și
transmise Ministerului Educației.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2)
și art. 109 alin. (6) din Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu
modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ
prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării,
se consemnează doar în catalogul electronic.
(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și
arhivează de directorul unității de învățământ, la finalul anului
școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din
Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor
școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 asigură,
prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de
catalog electronic, siguranța datelor cu caracter personal, în
conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4. — Elevilor aflați în situație de transfer dintr-o unitate de
învățământ care folosește catalog electronic li se eliberează
situația școlară consemnată în foaia matricolă.
Art. 5. — Unitățile de învățământ de stat menționate la art. 1
asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz,
achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind
interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau
reprezentanții legali ai acestora.
Art. 6. — Direcția generală pentru implementarea proiectului
„România Educată” monitorizează și evaluează pilotarea și
propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.
Art. 7. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Direcția generală pentru implementarea proiectului „România
Educată”, Biroul acte de studii, inspectoratele școlare
județene/al municipiului București și unitățile de învățământ
prevăzute la art. 1 vor duce 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, 31 august 2021.
Nr. 5.157.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Școala Gimnazială Ion Neculce”
din municipiul Iași
Având în vedere:
— prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare,
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilorcadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;
— prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Unității de învățământ „Școala Gimnazială Ion
Neculce” din municipiul Iași, începând cu anul școlar 2021—2022,
i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii
înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 11.855M din 26.05.2021.
Art. 2. — Programul de pilotare va respecta prevederile
Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și
funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație.
Art. 3. — În vederea implementării programului-pilot se
aprobă derogările de la respectarea prevederilor Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
1. derogare de la prevederile art. 103 alin. (2) din
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, pe durata întregului ciclu primar, astfel încât la sfârșitul
fiecărei clase din ciclul primar evaluarea dezvoltării fizice,
socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și
a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului,
realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin
completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în
baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației;
2. derogare de la art. 104 alin. (1) astfel încât în învățământul
secundar inferior, la fiecare unitate de învățare, 25% din nota
acordată va reflecta lucrarea practică a elevului;
3. derogare de la art. 110 alin. (2) și art. 111 alin. (1) din
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și
completările ulterioare, astfel încât la clasele I—IV se va acorda
un singur calificativ semestrial la fiecare disciplină de studiu,
însoțit
de
rapoarte
(narative)
de
evaluare
lunară/semestrială/anuală (aprecieri descriptive/narative privind
nivelul de însușire a cunoștințelor, nivelul dobândirii
competențelor în diferite contexte de învățare);
4. derogare de la art. 106 alin. (2) din Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările

ulterioare, astfel încât pentru clasele I—IV rezultatele evaluării
se vor consemna în raportul de evaluare lunar, semestrial și
anual și în catalog sub forma calificativului semestrial, conform
pct. 3;
5. derogare de la art. 107 alin. (4) din Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât la nivelul primar rezultatele evaluării se
vor comunica în mod obligatoriu elevilor și se vor trece în
raportul de evaluare de la finalul anului școlar, în rapoartele de
evaluare semestriale (două rapoarte) și în rapoartele de
evaluare intermediare (lunar sau în funcție de specificul clasei,
modalitățile de organizare a conținuturilor în funcție de
organizarea internă a activității la nivel de unitate școlară/clasă
și în funcție de nevoile de comunicare școală—familie) de către
cadrul didactic care le acordă. La nivel gimnazial, lucrările scrise
sunt însoțite de un raport de evaluare/fișe de evaluare
individuale ce se discută cu elevii. La nivel gimnazial, numărul
notelor va fi egal cu numărul unităților de învățare la care se face
evaluare, dar nu mai mic de numărul orelor prevăzute
săptămânal la disciplina respectivă;
6. derogare de la art. 115 alin. (1) din Regulamentul-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât la învățământul primar sunt declarați
promovați elevii care fac dovada dobândirii competențelor
specifice fiecărei discipline de studiu în proporție de 50%. Acest
lucru se apreciază prin analiza rapoartelor de evaluare
individuale realizate pe parcursul semestrului;
7. derogare de la art. 118 alin. (1) din Regulamentul-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât elevii declarați amânați pe semestrul I își
pot încheia situația școlară până la sfârșitul semestrului al II-lea;
8. derogare de la art. 119 alin. (1) din Regulamentul-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât la învățământul primar sunt declarați
nepromovați elevii care nu reușesc să dobândească 50% din
competențele specifice fiecărei discipline de studiu. Acest lucru
se apreciază prin analiza rapoartelor de evaluare individuale
realizate pe parcursul semestrului;
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9. derogare de la art. 120 alin. (1) lit. a) din Regulamentulcadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât Sunt declarați repetenți: a) La
învățământul primar — sunt declarați nepromovați în anul școlar
următor elevii care nu dobândesc competențele specifice
fiecărei discipline de studiu în proporție de 50%.
Art. 4. — În vederea implementării programului-pilot se aprobă
derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale
și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilorcadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările
și completările ulterioare, astfel încât procesul de învățământ să se
desfășoare conform planurilor-cadru de învățământ elaborate de
unitatea de învățământ, personalizate, cu respectarea obiectivelor
curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13
din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,
experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 4.811/2020.
Art. 5. — Prevederile referitoare la contextele
specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului
educațional în unitatea de învățământ precizată la art. 1 sunt
cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat

de unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în
vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.
Art. 6. — Perioada de pilotare este de minimum 4 ani,
cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021—2025.
Art. 7. — Prevederile prezentului ordin beneficiază de
portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ
declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției
generale pentru implementarea proiectului „România Educată”.
Art. 8. — Unitatea de învățământ documentează normativ și
metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare
și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite
Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două
săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.
Art. 9. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția
generală pentru implementarea proiectului „România Educată”,
Inspectoratul Școlar Județean Iași și unitatea de învățământ
prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. — Direcția generală pentru implementarea
proiectului „România Educată” monitorizează și evaluează
pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și
scalare a acesteia.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 31 august 2021.
Nr. 5.159.
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir”
din municipiul Baia Mare
Având în vedere:
— prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare,
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;
— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021—2022;
— prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilorcadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;
— prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Unității de învățământ „Școala Gimnazială Dimitrie
Cantemir” din municipiul Baia Mare, începând cu anul școlar
2021—2022, i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot,
în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 11.911M
din 28.05.2021.
Art. 2. — Programul de pilotare va respecta prevederile
Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și
funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de
unități-pilot, experimentale și de aplicație.
Art. 3. — În vederea implementării programului-pilot se
aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura
anului școlar 2021—2022, în integralitate, și de la respectarea
prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării
nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
1. derogare de la art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (3) și art. 87 alin. (7)
din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 852/7.IX.2021
educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și
completările ulterioare, astfel încât programul de studiu să poată
fi organizat în alternanță cu prezență fizică și prezență on-line;
2. derogare de la art. 104 alin. (1) din Regulamentul-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât să poată fi folosite ca instrumente de
evaluare și rapoartele anuale prin care se stabilește nivelul de
formare și atingere a competențelor.
Art. 4. — În vederea implementării programului-pilot se aprobă
derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale
și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilorcadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările
și completările ulterioare, și de la prevederile Ordinului ministrului
educației naționale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor
școlare pentru învățământul gimnazial, astfel încât unitatea de
învățământ să poată asigura planuri-cadru de învățământ noi și
programe școlare noi, personalizate, cu respectarea obiectivelor
curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13
din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,
experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 4.811/2020.
Art. 5. — Prevederile referitoare la contextele specifice/
particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional
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în unitatea de învățământ precizată la art. 1 sunt cuprinse în
regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitatea de
învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu
derogările precizate în prezentul ordin.
Art. 6. — Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în
perioada anilor de studiu 2021—2025.
Art. 7. — Prevederile prezentului ordin beneficiază de
portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ
declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției
generale pentru implementarea proiectului „România Educată”.
Art. 8. — Unitatea de învățământ documentează normativ și
metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare
și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite
Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două
săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.
Art. 9. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Direcția generală pentru implementarea proiectului „România
Educată”, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitatea
de învățământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 10. — Direcția generală pentru implementarea
proiectului „România Educată” monitorizează și evaluează
pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și
scalare a acesteia.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 31 august 2021.
Nr. 5.160.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema
500 de ani de la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung,
cel mai vechi document păstrat scris în limba română
Art. 1. — În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României, începând cu data
de 13 septembrie 2021, Banca Națională a României va lansa
în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 500 de ani
de la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, cel mai vechi
document păstrat scris în limba română.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt următoarele:
Metal/valoare nominală
Titlu

Argint/10 lei
999‰

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Cant

zimțat

Calitate

proof

Aversul monedei redă o imagine a Casei Sfatului din Brașov,
inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală
„10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2021”.
Reversul monedei prezintă un fragment din textul Scrisorii lui
Neacșu din Câmpulung, inscripția circulară „SCRISOAREA LUI
NEACSU DIN CAMPULUNG” și anul „1521” plasat într-un sigiliu.
Art. 3. — Monedele din argint, ambalate în capsule de
metacrilat transparent, vor fi însoțite de broșuri de prezentare
redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ
certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc
semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României
și casierului central.
Art. 4. — Monedele din argint cu tema 500 de ani de la
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, cel mai vechi document
păstrat scris în limba română, au putere circulatorie pe teritoriul
României.
Art. 5. — Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede
din argint se realizează prin sucursalele regionale București,
Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale
a României.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 27 august 2021.
Nr. 18.
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BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare
a Societății TRANS PEC LEASING IFN — S.A.
Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății TRANS PEC
LEASING IFN — S.A., formulată prin Scrisoarea remisă Băncii Naționale a României prin poșta electronică și înregistrată cu
nr. VI/012.755 din 18.08.2021, precum și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale
a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 28
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și
ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale,
guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:
Articol unic. — Se dispune publicarea efectuării radierii din
Registrul general Instituții Financiare Nebancare, ținut de către
Banca Națională a României, a Societății TRANS PEC
LEASING IFN — S.A., cu sediul în Galați, str. Regiment 11 Siret

nr. 2 F, județul Galați, înregistrată la oficiul registrul comerțului cu
nr. J17/531/2004, cod unic de înregistrare 16316990, înscrisă
în Registrul general cu nr. RG-PJR-18-110139/21.06.2007, la
secțiunea k) „Activități multiple de creditare”.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 31 august 2021.
Nr. 252.
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