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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, 

trecerea unor construcții, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” 

prin Administrația Bazinală de Apă Prut—Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat 

al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, 

și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și al art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2

1

și 2

2

din Ordonanța

Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea

nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al

statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui

bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea

Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația

Bazinală de Apă Prut—Bârlad, instituție publică aflată în

coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având

datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. — Se aprobă trecerea unor construcții, aflate în

administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin

Administrația Bazinală de Apă Prut—Bârlad, instituție publică

aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,

având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — (1) Trecerea în domeniul privat al statului a

construcțiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din

funcțiune, valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii.

(2) Sumele rezultate din valorificarea construcțiilor prevăzute

la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la

bugetul de stat.

Art. 4. — Administrația Națională „Apele Române”, prin

Administrația Bazinală de Apă Prut—Bârlad, își va actualiza în

mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul

Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al

statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 15 septembrie 2021.

Nr. 981.



ANEXA Nr. 1

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

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” 

prin Administrația Bazinală de Apă Prut—Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
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1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației

publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor

și Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite 24326056

Administrația Națională

„Apele Române”

3. Ordonator terțiar de credite 23780878

Administrația Bazinală

de Apă Prut—Bârlad

Nr. 

crt.

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumire Descriere tehnică Adresa

Anul dobândirii/

Dării în folosință

Valoarea 

de inventar    

(lei)

1 65297 8.28.01

Cantonul

Prisecani

Suprafață teren = 887 mp; Suprafață construită = 

S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexă = 72 mp, 

S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp; 

Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 94 mp,

S_C2-anexă = 72 mp, S_C3-anexă = 15 mp,

S_C4-anexă = 5 mp;  tip clădire = P;    

CF = 60551, UAT Prisăcani;    

Suprafață utilă = mp

Țara: România;

județul: Iași;

comuna

Prisăcani; —; 

nr.: —; 

Iași

1998 35.899

ANEXA Nr. 2

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

ale construcțiilor aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă

Prut—Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, 

în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației

publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului,

Apelor și Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite 24326056

Administrația Națională

„Apele Române”

3. Ordonator terțiar de credite 23780878

Administrația Bazinală

de Apă Prut—Bârlad

Nr. 

crt.

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Denumirea

bunului imobil

conform anexei

nr. 12 la

Hotărârea

Guvernului 

nr. 1.705/2006

Locul unde 

este situat bunul

imobil conform

anexei nr. 12 

la Hotărârea

Guvernului 

nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunului imobil 

conform anexei nr. 12 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică 

a construcțiilor care trec

în domeniul privat 

al statului

Valoarea

construcțiilor

care trec 

în domeniul

privat 

al statului    

(lei)

1

65297

(parțial)

8.28.01

Cantonul

Prisecani

Țara: România;

Județul: Iași;

comuna

Prisăcani; —;

nr.: —; Iași

Suprafață teren = 887 mp;

Suprafață construită = S_C1-canton = 94 mp, 

S_C2-anexă = 72 mp, 

S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp;

Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 94 mp,

S_C2-anexă = 72 mp, 

S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp;

Tip clădire = P;    

CF = 60551, UAT Prisăcani;    

Suprafață utilă = mp

C1-canton = 94 mp

C4-anexă = 5 mp

CF nr. 60551

Prisăcani

14.181,07



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar 

«Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanța”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele

publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare

funcționării Colegiului Național Militar «Alexandru Ioan Cuza» în

cazarma 3607 Constanța”, prevăzuți în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la

art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu

această destinație, precum și din alte surse legal constituite,

conform programelor de investiții publice aprobate potrivit

legii.

Art. 3. — Ministerul Apărării Naționale răspunde de modul de

utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,

Nicolae-Ionel Ciucă

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila Zoltán

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 15 septembrie 2021.

Nr. 982.

ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I  

ai obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar 

«Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanța”

Titular: Ministerul Apărării Naționale

Beneficiar: Direcția domenii și infrastructuri — pentru perioada realizării investiției

Beneficiar final: Statul Major al Forțelor Navale

Amplasament: municipiul Constanța, Bd. 1 Mai nr. 101, județul Constanța

Indicatorii tehnico-economici

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA mii lei 206.705

(în prețuri valabile la data de 19.11.2020; 1 euro = 4,8729 lei),    

din care:

— construcții-montaj mii lei 159.678

2. Eșalonarea investiției: INV/C + M: — Anul 1  INV mii lei 52.000

C + M mii lei 40.000

— Anul II INV mii lei 52.000

C + M mii lei 40.000

— Anul III  INV mii lei 52.000

C + M mii lei 40.000

— Anul IV  INV mii lei 50.705

C + M mii lei 39.678

3. Capacități (în unități fizice):

— construcții noi suprafața desfășurată mpAcd 23.133,20

— construcții existente suprafața desfășurată mpAcd 10.747,00

— drumuri, alei, platforme suprafața mp 7.250,00

4. Durata de execuție a obiectivului de investiții luni 48



Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică — Partea I —

Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare, și Cod de proiectare seismică —

Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita

sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice

aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind acordarea cetățeniei române doamnei Wick Katharina

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al dispozițiilor art. 13

1 

alin. (1) coroborat cu art. 8

2

din Legea

cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Se acordă cetățenia română doamnei Wick

Katharina, cetățean german, fiica lui Klaus Erwin și Gundula,

născută la data de 15 noiembrie 1996, în localitatea Unna,

Germania, având domiciliul actual în România, municipiul

Constanța, Str. Crișanei nr. 62, județul Constanța, cu menținerea

domiciliului în străinătate.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Ministrul tineretului și sportului,

Carol-Eduard Novák

București, 15 septembrie 2021.

Nr. 983.

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 CULTURII

O R D I N

privind declasarea parțială a monumentului istoric Casa Diculescu, situat la adresa poștală 

str. Săvinești nr. 3, municipiul Craiova, județul Dolj, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul

LMI DJ-II-m-B-08112, respectiv declasarea anexei corpului C1 și a construcțiilor C2, C3, C4

Având în vedere Referatul nr. 3.756 din 19 iulie 2021 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind declasarea

parțială a monumentului istoric Casa Diculescu, situat la adresa poștală str. Săvinești nr. 3, municipiul Craiova, județul Dolj, clasat

în Lista monumentelor istorice sub codul LMI DJ-II-m-B-08112, respectiv declasarea anexei C1 și a construcțiilor C2, C3, C4,

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și art. 33 alin. (1) lit. d) din

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice,

aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. — Se declasează parțial din Lista monumentelor

istorice monumentul istoric clasat cu denumirea Casa

Diculescu, având cod LMI DJ-II-m-B-08112, situat la adresa

poștală str. Săvinești nr. 3, municipiul Craiova, județul Dolj,

respectiv se declasează anexa corpului C1 și construcțiile C2,

C3, C4.

Art. 2. — În urma declasării parțiale își păstrează statutul de

monument istoric imobilul clasat cu denumirea Casa Diculescu,

având cod LMI DJ-II-m-B-08112, situat la adresa poștală

str. Săvinești nr. 3, municipiul Craiova, județul Dolj, cu excepția

anexei corpului C1 și a construcțiilor C2, C3, C4.

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

al României, Partea I.

Ministrul culturii,

Bogdan Gheorghiu

București, 1 septembrie 2021.

Nr. 3.417.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița 

cu program normal „Roboțel” din municipiul Constanța

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

nr. 13 din 30.07.2021, 

în temeiul 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) Începând cu anul școlar 2021—2022, activitatea

de învățământ a unității de învățământ preuniversitar de stat

Grădinița cu program normal „Roboțel” din municipiul Constanța

și a structurii arondate Grădinița cu program normal nr. 27 din

municipiul Constanța, acreditate prin efectul legii, pentru nivelul

de învățământ „preșcolar”, se va desfășura în sediul din strada

Nicolae Iorga nr. 14, municipiul Constanța, județul Constanța. 

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grădinița

cu program normal „Roboțel” din municipiul Constanța are o

capacitate maximă de școlarizare de 6 formațiuni de studiu

într-un schimb. 

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Grădinița cu program normal „Roboțel” din municipiul Constanța

își păstrează statutul de unitate de învățământ acreditată. 

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar din

Ministerul Educației, unitatea de învățământ preuniversitar de

stat Grădinița cu program normal „Roboțel” din municipiul

Constanța, Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar

Județean Constanța vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 23 august 2021.

Nr. 4.997.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar 

de stat Liceul Teologic Baptist „Emanuel” din municipiul Oradea

Ținând cont de dispozițiile art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

nr. 10 din 23.07.2021, 

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările ulterioare,
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ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2021—2022, activitatea

de învățământ a unității de învățământ preuniversitar de stat

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” din municipiul Oradea,

acreditată, prin efectul legii, pentru nivelul de învățământ

„preșcolar” din cadrul structurii arondate Grădinița „Betlehem”,

se va desfășura în sediul din strada General Berthelot nr. 7,

municipiul Oradea, județul Bihor. 

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul

Teologic Baptist „Emanuel” din municipiul Oradea are o

capacitate maximă de școlarizare de 51 de formațiuni de studiu

în două schimburi (maximum 31 de formațiuni de studiu în

schimbul 1 și maximum 20 de formațiuni de studiu în schimbul 2),

iar pentru locația din strada General Berthelot nr. 7, municipiul

Oradea, județul Bihor (sediul structurii arondate Grădinița

„Betlehem”), de 3 formațiuni de studiu într-un schimb. 

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul

Teologic Baptist „Emanuel” din municipiul Oradea își păstrează

statutul de unitate de învățământ acreditată. 

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar din

Ministerul Educației, unitatea de învățământ preuniversitar de

stat Liceul Teologic Baptist „Emanuel” din municipiul Oradea,

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bihor vor

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.073.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „preșcolar” și „gimnazial” 

din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială 

Internațională „Agora” din municipiul Oradea

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii

educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională

în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere dispozițiile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru

buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.632/2014*) privind acordarea autorizării de

funcționare provizorie Fundației „Agora” din municipiul Oradea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala

Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

nr. 7 din 9.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate

în perioada 13 aprilie—2 iulie 2021, 

în temeiul 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 acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ

„preșcolar”, program „prelungit”, limba de predare „română”,

respectiv pentru nivelul de învățământ „gimnazial”, forma de

învățământ „cu frecvență”, limba de predare „română”, din cadrul

unității de învățământ preuniversitar particular Școala

Gimnazială Internațională „Agora”, cu sediul în municipiul

Oradea, strada Piața Tineretului nr. 8, strada Sfântul Apostol

Andrei nr. 2, județul Bihor, începând cu anul școlar 2021—2022,

conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea,

acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de

drept privat și de interes public, parte a sistemului național de

învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile

prevăzute de lege.

Art. 3. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea

are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen

de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu

de anul școlar 2025—2026.

Art. 4. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul

nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de

învățământ „preșcolar”, respectiv „gimnazial” autorizat, se preia

la nivelul de învățământ „preșcolar”, respectiv „gimnazial”

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.632/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind desființarea unității de învățământ preuniversitar particular 

Grădinița „Maryland” din municipiul București

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d), respectiv art. 29

1

alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările

ulterioare, 

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Agenției Române de Asigurare al Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de

funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică

a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.514/2016 privind acordarea

acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Maryland” din municipiul București, 

având în vedere Adresa Grădiniței „Maryland” din municipiul București nr. 392 din 3.08.2020, înregistrată la Agenția

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar cu nr. 2.926 din 3.08.2020,

acreditat în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular

Școala Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea.

Art. 5. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea

dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau

diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul

unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Școala

Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea revine

fondatorilor.

Art. 6. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Gimnazială Internațională „Agora” din municipiul Oradea

este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul

Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul

Școlar Județean Bihor, în vederea verificării respectării

standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. — Fundația „Agora” din municipiul Oradea, unitatea de

învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială

Internațională „Agora” din municipiul Oradea, Direcția generală

management resurse umane și rețea școlară din Ministerul

Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bihor vor

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.074.

ANEXĂ
Județul Bihor

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete

(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Nr.

crt.

Denumirea

unității de

învățământ

H
o
t
ă
r
â
r
e
a

A
R

A
C

I
P

 
d
e

e
v
a
l
u
a
r
e
/
d
a
t
a

Denumirea

persoanei

juridice

inițiatoare

Adresa unității de învățământ, 

tel./fax, e-mail

Nivelul de învățământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul

pregătirii 

de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea/

L
i
m

b
a
 
d
e

p
r
e
d
a
r
e

F
o
r
m

a
 
d
e

î
n
v
ă
ț
ă
m

â
n
t

1.

Școala

Gimnazială

Internațională

“Agora”

6
/
1

8
.
0

5
.
2

0
2

1

Fundația

„Agora”

Municipiul Oradea, 

str. Piața Tineretului nr. 8, 

str. Sfântul Apostol Andrei nr. 2,

tel.: 0259/472513,

scoalaagora@gmail.com 

Preșcolar 

R
o

m
â

n
ă

P
P

Gimnazial

R
o

m
â

n
ă

C
u

 
f
r
e

c
v
e

n
ț
ă

Capacitate maximă de școlarizare*) — 44 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 36 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și

maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 2)    

Dintre care 6 săli pentru nivel preșcolar
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Art. 1. — Se desființează unitatea de învățământ

preuniversitar particular Grădinița „Maryland” cu sediul în

municipiul București, strada Drumul Ghindari nr. 150—154,

sectorul 5, cu nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de

predare „română”, program „normal”. 

Art. 2. — (1) Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar are obligația de a comunica unității

de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Maryland” din

municipiul București prezentul ordin în termen de 30 de zile de

la emiterea acestuia.

(2) Grădinița „Maryland” din municipiul București are dreptul

de a contesta ordinul ministrului educației privind desființarea în

termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, conform

reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. — Începând cu anul școlar 2021—2022, Grădinița

„Maryland” din municipiul București nu mai are dreptul de a

școlariza copii la nivelul de învățământ „preșcolar”.

Art. 4. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară din Ministerul Educației, S.C. Starlicht One —

S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ

preuniversitar particular Grădinița „Maryland” din municipiul

București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin. 

Art. 5. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.078.

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular 

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” din municipiul Cluj-Napoca

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare

și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.690/2016 privind acordarea

acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” din municipiul Cluj-Napoca,

respectiv ale Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.866/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea

de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” din municipiul Cluj-Napoca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 7

din 9.07.2021,

în temeiul 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) Începând cu anul școlar 2021—2022, activitatea

de învățământ a Liceului Teoretic Creștin „Pro Deo” din

municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca,

strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55A, județul Cluj, acreditată

pentru nivelul de învățământ „primar”, „gimnazial” și „liceal”,

se va desfășura și în sediul din strada Grigore Alexandrescu

nr. 26A, forma de învățământ „cu frecvență”, limba de predare

„română”. 

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul

Teoretic Creștin „Pro Deo” din municipiul Cluj-Napoca are

o capacitate maximă de școlarizare de 48 de formațiuni de studiu,

în două schimburi (maximum 32 de formațiuni de studiu în schimbul 1

și maximum 16 formațiuni de studiu în schimbul 2); pentru sediul

din municipiul Cluj-Napoca, strada Grigore Alexandrescu nr. 26A,

județul Cluj, capacitatea este de 42 de formațiuni de studiu, în două

schimburi (maximum 26 de formațiuni de studiu/schimbul 1

și maximum 16 formațiuni de studiu/schimbul 2). 
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Art. 1. — (1) Începând cu anul școlar 2021—2022, activitatea

de învățământ a Școlii Primare „Montessori Schule” din

municipiul Cluj-Napoca, autorizată pentru nivelul de învățământ

„primar II” (alternativa educațională Montessori), limba de

predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, se va

desfășura pentru nivelul de învățământ „primar II (alternativa

educațională Montessori) în sediul 1 din municipiul Cluj-Napoca,

strada Brașov nr. 33, județul Cluj, respectiv sediul 2 din strada

Nicolae Drăganu nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. 

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala

Primară „Montessori Schule” din municipiul Cluj-Napoca are o

capacitate maximă de școlarizare de 8 formațiuni de studiu în

într-un singur schimb, din care 4 formațiuni de studiu într-un

singur schimb pentru nivelul de învățământ „primar II”

(alternativa educațională Montessori). 

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Primară „Montessori Schule” din municipiul Cluj-Napoca

își păstrează statutul de unitate de învățământ autorizată. 

Art. 3. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară din Ministerul Educației, unitatea de învățământ

preuniversitar de stat Școala Primară „Montessori Schule” din

municipiul Cluj-Napoca, Agenția Română de Asigurare a Calității

în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar

Județean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.083.

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.674/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară din Ministerul Educației, unitatea de învățământ

preuniversitar de stat Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” din

municipiul Cluj-Napoca, Agenția Română de Asigurare a Calității

în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar

Județean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

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

al României, Partea I. 

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.079.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular 

Școala Primară „Montessori Schule” din municipiul Cluj-Napoca 

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021—2022, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.674/2019*) privind acordarea autorizării de

funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „primar II” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala

Primară „Montessori Schule” din municipiul Cluj-Napoca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 10

din 23.07.2021, 

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Centrul de Sănătate 

și Medicină Preventivă” din municipiul Târgu Mureș pentru unitatea de învățământ preuniversitar

particular Școala Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din comuna Ceuașu de Câmpie, 

satul Câmpenița, județul Mureș

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională

în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 10

din 23.07.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar

de stat și particular evaluate în perioada 6 aprilie—16 iulie 2021, 

în temeiul 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 acordă autorizația de funcționare provizorie

Asociației „Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă” pentru

unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala

Postliceală Sanitară „Vasile Dan”, cu sediul în comuna Ceuașu

de Câmpie, satul Câmpenița, Strada Principală nr. 222, județul

Mureș, pentru nivelul de învățământ „postliceal” (nivel 3 avansat,

conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea

nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se

asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și

durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările

și completările ulterioare), domeniul „sănătate și asistență

pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical

generalist”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu

frecvență” (zi), începând cu anul școlar 2021—2022, conform

anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Autorizarea de funcționare provizorie conferă

Asociației „Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă” din

municipiul Târgu Mureș, calitatea de furnizor de educație,

respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de

învățământ pentru nivelul de învățământ „postliceal” din cadrul

unității de învățământ preuniversitar particular Școala

Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din comuna Ceuașu de

Câmpie, satul Câmpenița, județul Mureș, menționată la art. 1.

Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din comuna Ceuașu

de Câmpie, satul Câmpenița, județul Mureș, are următoarele

obligații: 

a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare,

cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor

celorlalte reglementări legale în vigoare; 

b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de

la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în

vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2025—2026, pentru

nivelul de învățământ „postliceal”, sub sancțiunea ridicării

autorizației de funcționare provizorie;

c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de

evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de

15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).

(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care

se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a

asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea

autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate

la incendiu.

(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean

Mureș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor

prezentului articol.

Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Școala Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din comuna Ceuașu

de Câmpie, satul Câmpenița, județul Mureș, este monitorizată și

controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în vederea verificării

respectării standardelor care au stat la baza acordării

autorizației de funcționare provizorie.

Art. 5. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară din Ministerul Educației, Asociația „Centrul de

Sănătate și Medicină Preventivă” din municipiul Târgu Mureș,

unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala

Postliceală Sanitară „Vasile Dan” din comuna Ceuașu de

Câmpie, satul Câmpenița, județul Mureș, Inspectoratul Școlar

Județean Mureș și Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.120.
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ANEXĂ
Județul Mureș

Nr.

crt.

Denumirea unității 

de învățământ
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Denumirea

persoanei juridice

inițiatoare

Adresa unității de învățământ, 

tel./fax, e-mail

Nivelul de învățământ/

Nivelul de calificare

Domeniul/

Profilul

Domeniul

pregătirii 

de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

L
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1.

Școala

Postliceală

Sanitară 

„Vasile Dan”

1
3
/
6
.
0
7
.
2
0
2
1

Asociația

„Centrul de

Sănătate și

Medicină

Preventivă”

Comuna Ceuașu de Câmpie,

satul Câmpenița, 

Str. Principală nr. 222, 

tel.: 0746/936229

Postliceal/

Nivel 3 avansat    

(conform Hotărârii

Guvernului nr. 844/2002,

cu modificările și

completările ulterioare)

Nivel 5    

(conform Hotărârii

Guvernului nr. 918/2013,

cu modificările și

completările ulterioare)

Sănătate și

asistență

pedagogică

Asistent

medical

generalist

R
o
m

â
n
ă

C
u
 
f
r
e
c
v
e
n
ț
ă
 
(
z
i
)

Capacitate maximă de școlarizare*) — 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)    

Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 3 formațiuni de studiu

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete

(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Bergman Timișoara” 

din comuna Dumbrăvița, județul Timiș, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular

Grădinița „Bergman Nature Kindergarden” din comuna Dumbrăvița, județul Timiș

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională

în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 14

din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar

de stat și particular evaluate în perioada 24 mai—6 august 2021,

în temeiul 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 acordă autorizația de funcționare provizorie

Asociației „Bergman Timișoara” din comuna Dumbrăvița, județul

Timiș, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular

Grădinița „Bergman Nature Kindergarden”, cu sediul în comuna

Dumbrăvița, strada Nicolae Bălcescu nr. 79, județul Timiș,

pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, program „prelungit”,

limba de predare „română”, începând cu anul școlar 2021—

2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul

ordin. 

Art. 2. — Autorizarea de funcționare provizorie conferă

Asociației „Bergman Timișoara” din comuna Dumbrăvița, județul

Timiș, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de

organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru

nivelul de învățământ „preșcolar” din cadrul unității de

învățământ preuniversitar particular Grădinița „Bergman Nature

Kindergarden” din comuna Dumbrăvița, județul Timiș,

menționată la art. 1.

Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Grădinița „Bergman Nature Kindergarden” din comuna

Dumbrăvița, județul Timiș, are următoarele obligații: 

a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare,

cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor

celorlalte reglementări legale în vigoare; 

b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de

la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în

vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2026—2027, pentru

nivelul de învățământ „preșcolar”, sub sancțiunea ridicării

autorizației de funcționare provizorie;

c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de

evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de

15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
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(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care

se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a

asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea

autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate

la incendiu.

(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean

Timiș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor

prezentului articol.

Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular

Grădinița „Bergman Nature Kindergarden” din comuna

Dumbrăvița, județul Timiș, este monitorizată și controlată

periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare

a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul

Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării

standardelor care au stat la baza acordării autorizației de

funcționare provizorie.

Art. 5. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară din Ministerul Educației, Asociația „Bergman

Timișoara” din comuna Dumbrăvița, unitatea de învățământ

preuniversitar particular Grădinița „Bergman Nature

Kindergarden” din comuna Dumbrăvița, județul Timiș,

Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Agenția Română de

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.121.

ANEXĂ
Județul Timiș

Nr.
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tel./fax, e-mail
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Nivelul de calificare

Domeniul/

Profilul

Domeniul
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de bază
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1.

Grădinița

„Bergman

Nature

Kindergarden”

1
4
/
1
3
.
0
7
.
2
0
2
1

Asociația

„Bergman

Timișoara”

Comuna Dumbrăvița, 

str. Nicolae Bălcescu

nr. 79, 

tel.: 0744/290256,

timisoara@gradinitabergman.ro

Preșcolar

R
o
m

â
n
ă

P
P

1
/
2
0

Capacitate maximă de școlarizare*): 1 formațiune de studiu/1 schimb (maximum 1 formațiune de studiu/schimbul 1) 

Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formațiune de studiu cu PP

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete

(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Școala Gimnazială nr. 1” 

din localitatea Curcani, județul Călărași

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 naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-

cadru 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,
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

O R D I N

privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu” 

din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău

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 planurilor-

cadru 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,

Art. 1. — Unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 1” din

localitatea Curcani, județul Călărași, începând cu anul școlar

2021—2022 i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot,

în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 26.099

din 1.03.2021.

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 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. 11 și 13 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 asigurate adaptări curriculare

pentru învățare în sistem blended learning, în conformitate cu

art. 6 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;

2. derogare de la prevederile art. 105 și art. 107 alin. (7) și (8)

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 lucrările semestriale scrise

(pentru disciplinele la care se susțin lucrări semestriale scrise —

teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului

întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului.

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

planurilor-cadru 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 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 Călărași 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. 5.161.

ministrul educației emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Unității de învățământ „Școala Gimnazială

Gheorghe Vernescu” din municipiul Râmnicu Sărat, județul

Buzău, începând cu anul școlar 2021—2022 i se acordă statutul

de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii înregistrate la

Ministerul Educației cu nr. 30.608 din 5.07.2021.

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 prevederile art. 11 alin. (7) 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 vederea asigurării flexibilizării programului, implementării unui

orar modular, organizării activităților pe ateliere/cluburi și

asigurarea pauzei pentru masa de prânz;

2. derogare de la prevederile art. 105 și art. 107 alin. (7) și (8)

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 lucrările semestriale scrise

(pentru disciplinele la care se susțin lucrări semestriale scrise —

teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului

întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului;

3. derogare de la prevederile art. 106 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 pentru evaluarea competențelor lingvistice

să se elaboreze o fișă de competențe lingvistice conform

descriptorilor Cadrului European Comun de Referință pentru

Limbi, cu obligativitatea notării pentru fiecare disciplină de studiu;

4. derogare de la prevederile art. 107 alin. (4) și art. 109 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, în

vederea asigurării notării colaborative pe ariile de învățare prevăzute

în cererea înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 30.608 din

5.07.2021, cu obligativitatea notării pentru fiecare disciplină de studiu.

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

planurilor-cadru 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 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 Buzău 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. 5.162.

ministrul educației emite prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Școala Gimnazială Româno-Finlandeză” 

din municipiul Sibiu

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;

— 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,
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Art. 1. — Unității de învățământ „Școala Gimnazială

Româno-Finlandeză” din Sibiu, începând cu anul școlar 2021—

2022 i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza

Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 28.864 din

12.05.2021. 

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 astfel

încât programul de studiu să poată fi organizat în conformitate

cu temele propuse și să respecte curba de efort a elevilor,

menținând numărul minim de săptămâni/an și numărul minim

de ore pe disciplină, se aprobă derogările necesare de la

respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației

nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021—2022 și de

la respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și art. 11 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. 

Art. 4. — În vederea implementării programului-pilot se

aprobă folosirea unor materiale alternative potrivite cu temele

propuse, urmărindu-se formarea competențelor (naționale) la

nivel de discipline.

Art. 5. — În vederea implementării programului-pilot se

aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației

naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea

planurilor-cadru 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,

pentru ciclurile primar și gimnazial, 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. 6. — 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. 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. — Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în

perioada anilor de studiu 2021—2025.

Art. 10. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția

generală pentru implementarea proiectului „România Educată”,

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și unitatea de învățământ

prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. — Direcția generală pentru implementarea proiectului

„România Educată” monitorizează și evaluează pilotarea și

propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a

acesteia.

Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 31 august 2021.

Nr. 5.163.

ministrul educației emite prezentul ordin.
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