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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

pentru constatarea vacanței unei funcții de membru 

al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 106 din

Constituția României, republicată, precum și ale art. 42 lit. b) și art. 43 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

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

Articol unic. — Se ia act de demisia domnului Florin-Claudiu Roman,

ministrul cercetării, inovării și digitalizării, și se constată încetarea funcției de

membru al Guvernului.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 1.310.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

pentru desemnarea unui membru al Guvernului 

ca ministru interimar 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 și ale art. 107 alin. (4)

din Constituția României, republicată, precum și ale art. 46 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

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

Articol unic. — Se desemnează domnul Virgil-Daniel Popescu, ministrul

energiei, ca ministru al cercetării, inovării și digitalizării, interimar.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 1.311.
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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Având în vedere că măsura de acordare a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 lei, reglementată prin Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din

România, încurajând un număr de circa un milion de salariați români din cadrul instituțiilor publice să își petreacă concediile în țară

și, totodată, a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turistic, cetățenii români posesori

de vouchere de vacanță achiziționând pachete turistice în țară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut

activitatea suspendată,

luând în considerare faptul că, potrivit art. 36 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu

modificările și completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2022 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de

31 decembrie 2026 va sprijini industria ospitalității, puternic afectată de efectele pandemiei de COVID-19, în sensul recuperării

pierderilor suferite ca urmare a suspendării sau restrângerii activității structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau

alimentație publică sau a restrângerii circulației persoanelor în anumite zone,

întrucât scopul reglementării voucherelor de vacanță a fost atât asigurarea refacerii capacității de muncă și creșterii

productivității beneficiarilor acestora, cât și relansarea și stimularea dezvoltării turismului intern, măsura menținerii acordării acestora

trebuie corelată cu necesitatea asigurării unui mediu concurențial sănătos, prin excluderea operatorilor economici care au o

conduită neconformă cu reglementările fiscale de la posibilitatea acceptării și, implicit, decontării voucherelor de vacanță acordate

salariaților din sistemul public.

Astfel, în vederea asigurării creșterii gradului de colectare a creanțelor bugetare se impune introducerea unei interdicții

exprese privind acceptarea voucherelor de vacanță acordate de instituții publice de către unitățile afiliate care înregistrează obligații

fiscale restante existente în sold în ultima zi a lunii anterioare decontării și nestinse până la data decontării contravalorii voucherelor

de vacanță de către unitățile emitente.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009

privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1)

pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de

finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral

din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă,

anual, în perioada 1 ianuarie 2019—31 decembrie 2026,

vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc patru noi

alineate, alineatele (1

1

)—(1

4

), cu următorul cuprins: 

„(1

1

) Unitățile afiliate acceptă vouchere de vacanță acordate

de instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2), numai dacă acestea nu

înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general

consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de

Administrare Fiscală, mai vechi de 90 de zile, potrivit art. 165

alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(1

2

) În cazul voucherelor de vacanță emise pe orice tip de

suport, unitățile afiliate sunt obligate, începând cu data de

1 aprilie 2022, să transmită în sistemul național privind factura

electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

(1

3

) Facturile transmise în sistemul național privind factura

electronică RO e-Factura conform alin. (1

2

) trebuie să fie într-un

format electronic structurat de tip XML, care respectă

prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și

implementarea sistemului național privind factura electronică

RO e-Factura și factura electronică în România, precum și

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind

omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și

certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea

introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării

sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței

pentru acestea.

(1

4

) Unitățile afiliate prevăzute la alin. (1

2

) sunt obligate să

transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor

art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou

alineat, alineatul (4

1

), cu următorul cuprins: 

„(4

1

) Constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la

5 puncte-amendă nerespectarea de către unitatea afiliată a

prevederilor art. 6 alin. (1

1

).”

4. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

prevăzute la alin. (1)—(5) se fac de către personalul cu atribuții

de control din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și

Turismului.”

5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou

alineat, alineatul (6

1

), cu următorul cuprins: 

„(6

1

) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii

prevăzute la alin. (4

1

) se fac de către personalul cu atribuții de

control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”



Art. II. — Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de

valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 34, litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) art. 24—27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie

2027;”.

2. Articolul 34

1 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 34

1

. — Până la data de 1 ianuarie 2027 prevederile

prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.”

3. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) La data de 1 ianuarie 2027 se abrogă Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor

de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările

ulterioare.”

Art. III. — Termenul prevăzut la art. 4 și art. 5 alin. (2) din

Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind

acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019, cu modificările

ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027.

Art. IV. — (1) Voucherele de vacanță aferente anilor 2022—

2026 se emit doar pe suport electronic.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (4) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea

voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare,

perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în

perioada 1 ianuarie 2019—31 decembrie 2020, indiferent de

suport, se prelungește până la data de 30 iunie 2022.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și

completările ulterioare, în perioada 2022—2026, pentru

personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul

civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate

națională se decontează serviciile turistice prestate de orice

structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul

României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții

de turism licențiate, în limita a 1.450 lei anual pentru un

salariat.

(4) În cazul personalului prevăzut la alin. (3), decontarea

sumelor reprezentând servicii turistice cuvenită în anii 2019 și

2020 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada

1 ianuarie—30 iunie 2022 de orice structură de primire turistică

clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau

prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita valorică

a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2019,

respectiv anul 2020 și cuantumul decontat efectiv personalului

pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie 2019—

31 decembrie 2021.

(5) Cuantumul sumelor decontate potrivit alin. (3) sau (4) nu

se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2)

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare.

(6) Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu modificările  și completările ulterioare, intră în

vigoare la data de 1 ianuarie 2027.
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul antreprenoriatului și turismului,

Constantin-Daniel Cadariu 

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

p. Ministrul apărării naționale,

Simona Cojocaru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 131.



GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022,

precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2021—2024 referitoare la adoptarea, în anul 2022, a măsurii

privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii și beneficiari de drepturi prevăzute de legi cu

caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,

luând în considerare că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca măsura propusă să fie aprobată prin act

normativ,

ținând cont că ajutorul financiar reglementat de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul de stat, adoptarea

acestei măsuri pentru anul 2022 fiind necesară pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2022, 

ținând seama de necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel

încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre

beneficiarii sistemului public de pensii, pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică

și socială din România,

ținând seama de faptul că politica bugetară trebuie să respecte anumite constrângeri în ceea ce privește deficitul bugetar

și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative,

luând în considerare că măsura de protecție socială propusă are consecințe pozitive pentru beneficiarii sistemului public

de pensii din România, fiind menită să vină în sprijinul populației, prin acordarea unui ajutor pensionarilor sistemului public de

pensii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 lei,

având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită

beneficiarilor un trai decent, se impune luarea unor măsuri de natură a îmbunătăți sistemul de protecție socială, astfel încât să fie

încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile.

Luând în considerare că măsurile dispuse în prezenta ordonanță de urgență au menirea de a evita excluderea socială a

unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, respectiv beneficiarii unor drepturi prevăzute de legi cu caracter special care

reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și de asigurare a unui venit minim de

subzistență, raportat la situația economică și socială din România,

ținând seama de faptul că măsurile dispuse se adresează unei categorii speciale de persoane, constituită din beneficiari

ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială

și sărăcia,

având în vedere că măsurile luate în ceea ce privește creșterea veniturilor populației au impact asupra acordării ajutorului

pentru încălzirea locuinței, existând riscul ca toți cei peste 1 milion de pensionari care în prezent beneficiază de acest drept să fie

excluși din categoria consumatorilor vulnerabili, și, în situația ajutorului pentru combustibili, să returneze sumele primite, efectul

majorărilor acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019

privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009

privind instituirea pensiei sociale minime garantate, precum și al sprijinului propus a se acorda prin prezenta ordonanță de urgență

s-ar diminua considerabil, persoanele aflate în această situație menținându-se în riscul de excluziune socială, ca urmare a creșterii

prețului atât la utilități, cât și la produsele alimentare și nonalimentare,

ținând cont de faptul că din analiza solicitărilor transmise la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru

acordarea stimulentului de risc prevăzut de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri

de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că acestea nu sunt

complete și nu respectă întru totul cerințele prevăzute de lege, pentru remedierea deficiențelor și asigurarea plății stimulentului de

risc fiind necesară prelungirea termenului de aplicare și în anul 2022 pentru a asigura acordarea acestui drept pentru personalul

izolat preventiv la locul de muncă din centrele rezidențiale destinate categoriilor vulnerabile,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1 — (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un

ajutor financiar în valoare de 1.200 lei pensionarilor sistemului

public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu

caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de

pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu

1.000 lei.

(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii,

aferente lunii ianuarie 2022; 

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate

sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; 



c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter

special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele

teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari

acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009

privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari,

aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările

ulterioare. 

Art. 2. — (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un

ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și

beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special,

plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale,

ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001—1.600 lei

inclusiv.

(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii,

aferente lunii ianuarie 2022; 

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate

sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter

special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele

teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale.

(3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se calculează ca

diferență între valoarea de 2.200 lei și veniturile de la alin. (2)

cumulate. 

Art. 3. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și

art. 2 alin. (1) se plătesc, din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată

cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele

teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale și se suportă din

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității

Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz.

Art. 4. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și

art. 2 alin. (1) se acordă pensionarilor sistemului public de pensii

și beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor cu caracter

special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de

pensii sectoriale, ale căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în

plată în luna ianuarie 2022. 

Art. 5. — Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanță

de urgență se acordă pensionarilor sistemului public de pensii și

beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special

din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii

sectoriale, care au domiciliul în România sau care fac dovada că

locuiesc în România în luna ianuarie 2022.

Art. 6. — Casele de pensii sectoriale vor pune la dispoziția

Casei Naționale de Pensii Publice toate informațiile necesare

solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei

ordonanțe de urgență, în termen de o zi de la data solicitării.

Art. 7. — Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și

art. 2 alin. (1) nu se consideră venit în înțelesul art. 8 alin. (1) din

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările

și completările ulterioare, și nu se iau în calcul la stabilirea

drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legea

nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea

nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială

pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Art. 8. — (1) Pentru perioada rămasă din sezonul rece

1 noiembrie 2021—31 martie 2022, majorările prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul

public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea

pensiei sociale minime garantate nu se iau în considerare la

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului

pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind

măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de

energie.

(2) Pentru persoanele care beneficiază de majorările

prevăzute la alin. (1) ale căror drepturi de ajutor pentru încălzirea

locuinței și supliment pentru energie prevăzute de Legea

nr. 226/2021 au fost stabilite până la 31 decembrie 2021, acestea

se mențin în plată la același nivel până la 31 martie 2022.

Art. 9. — La articolul 7 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din

7 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare,

alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale după verificarea

îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) și (8).”
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul apărării naționale,

Simona Cojocaru,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 132.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1201/17.XII.2021

7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

Având în vedere:

— prevederile art. 257, 258 și art. 259 alin. (3) din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Nota Ministerului Educației nr. 35.870 din 9.12.2021 privind emiterea

deciziilor de numire în funcțiile de director și director adjunct în urma concursului

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

preuniversitar de stat, sesiunea 2021;

— Referatul de aprobare nr. 2.920/DGMRUS din 17.12.2021,

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. I. — Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și 771 bis din 10 august

2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din

cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ

preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

p. Ministrul educației, 

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.822.

ANEXĂ 
(Anexa nr. 8 la metodologie) 

C A L E N D A R U L  C O N C U R S U L U I  

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat — sesiunea 2021

Data Activitatea

14 septembrie

Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)

Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de

evaluare a documentelor de înscriere

15—26 septembrie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată

27—29 septembrie Evaluarea dosarelor de înscriere

30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor



Data Activitatea

1 octombrie

Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de

înscriere în platforma informatică

4—6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere

7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor

8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise

13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre

14 octombrie

Depunerea de către candidații aflați în carantină sau izolare a documentelor prevăzute la art. 33

alin. (4) din metodologie sau a declarației pe propria răspundere

15 octombrie Desfășurarea probei scrise

15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15—17 octombrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18—20 octombrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

21 octombrie—1 noiembrie

Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune,

depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare,

conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

28 octombrie

Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantină sau izolare

Afișarea rezultatelor la proba scrisă    

Depunerea contestațiilor

29 octombrie

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații participanți la proba

scrisă din data de 28 octombrie

28 octombrie—2 noiembrie

Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor

profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților

2—10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie—8 decembrie Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie— 10 decembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

17 decembrie Validarea rezultatelor finale

20—22 decembrie Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 17 ianuarie 2022)
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