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DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
pentru modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului
nr. 533/2021 privind înființarea Grupului de lucru
interinstituțional GLI-CYBER
Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea coordonării Grupului
de lucru interinstituțional GLI-CYBER, constituit prin Decizia prim-ministrului
nr. 533/2021, de către Cancelaria Prim-Ministrului, aprobat în ședința Guvernului
din 13 ianuarie 2022 și Adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.720
din 14 ianuarie 2022,
în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Decizia prim-ministrului nr. 533/2021 privind înființarea
Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Grupul de lucru interinstituțional GLI-CYBER este coordonat de
Cancelaria Prim-Ministrului.”
2. La articolul 1 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) Mircea Abrudean — șeful Cancelariei Prim-Ministrului — președinte;”.
3. La articolul 1 alineatul (4), după litera a) se introduc trei noi litere,
literele a1)—a3), cu următorul cuprins:
„a1) Florina-Alina Pădeanu — Cancelaria Prim-Ministrului — membru;
a2) Bogdan Cătălin Ghelbere — Secretariatul General al Guvernului —
membru;
a3) Dragoș Condrea — Secretariatul General al Guvernului — membru;”.
4. La articolul 1 alineatul (4), după litera g) se introduce o nouă literă,
litera g1), cu următorul cuprins:
„g1) Adrian-Daniel Găvruța — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
membru;”.
5. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) Cancelaria Prim-Ministrului asigură secretariatul tehnic al Grupului de
lucru.”
6. Articolul 2 se abrogă.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacșu

București, 17 ianuarie 2022.
Nr. 63.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind menținerea acreditării Universității „Ovidius”
din Constanța în vederea organizării programelor de studii
universitare de doctorat
În conformitate cu prevederile:
— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 29 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;
— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de
criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,
luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul
Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea
Consiliului ARACIS nr. 139 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a
studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Ovidius” din Constanța,
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 aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de
programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Ovidius” din
Constanța.
Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare
de doctorat care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității
„Ovidius” din Constanța, după cum urmează:
Nr.
crt.

Școala doctorală

1

Matematică

2

Științe aplicate

3

Medicină

4

Științe umaniste

5

Teologie

Domeniul de studii universitare de doctorat

Matematică
Inginerie civilă și instalații*)
Biologie*)
Medicină
Medicină dentară
Filologie
Istorie*)
Teologie*)

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Ovidius” din Constanța are obligația de a solicita la
ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului
Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —
Universitatea „Ovidius” din 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, 29 decembrie 2021.
Nr. 5.978.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind menținerea acreditării Universității din Oradea
în vederea organizării programelor de studii universitare
de doctorat
În conformitate cu prevederile:
— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 29 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;
— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de
criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,
luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul
Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea
Consiliului ARACIS nr. 136 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a
studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Oradea,
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 aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de
programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea din Oradea.
Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare
de doctorat care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității din
Oradea, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Școala doctorală

Științe inginerești

Domeniul de studii universitare de doctorat

Matematică
Inginerie electrică
Inginerie energetică*)
Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii
informaționale*)
Agronomie
Inginerie industrială
Inginerie și management

2

Geografie

Geografie

3

Științe biomedicale

Biologie
Medicină
Farmacie

4

Sociologie

Sociologie

5

Științe economice

Administrarea afacerilor
Economie
Finanțe

6

Științe umaniste și arte

Filologie*)
Teologie *)

7

Istorie

Istorie

*) Acreditare condiționată. Universitatea din Oradea are obligația de a solicita la ARACIS o nouă
evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
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Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului
Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —
Universitatea din Oradea 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, 29 decembrie 2021.
Nr. 5.979.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind menținerea acreditării Universității „Transilvania” din Brașov în vederea organizării
programelor de studii universitare de doctorat
În conformitate cu prevederile:
— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 29 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;
— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de
doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,
luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din
28.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS
nr. 147 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Transilvania” din Brașov,
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 aprobă menținerea acreditării în vederea
organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru
Universitatea „Transilvania” din Brașov.
Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de
studii universitare de doctorat care se organizează în școala
doctorală din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, după
cum urmează:
Nr.
crt.

1

Școala doctorală

Școala doctorală
interdisciplinară

Nr.
crt.

Școala doctorală

Ingineria materialelor
Inginerie și management
Medicină
Finanțe
Marketing
Filologie
Muzică
Știința sportului și educației fizice
Inginerie forestieră

Domeniul de studii universitare de doctorat

Matematică
Informatică*)
Inginerie electrică
Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii
informaționale
Silvicultură
Calculatoare și tehnologia
informației
Ingineria sistemelor
Inginerie mecanică
Inginerie industrială

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Transilvania” din Brașov are
obligația de a solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un
an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul
Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii
universitare de doctorat — Universitatea „Transilvania” din
Brașov 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, 29 decembrie 2021.
Nr. 5.980.

Domeniul de studii universitare de doctorat
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind menținerea acreditării Universității „Politehnica”
Timișoara în vederea organizării programelor de studii
universitare de doctorat
În conformitate cu prevederile:
— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 29 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;
— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de
criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,
luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul
Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea
Consiliului ARACIS nr. 146 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a
studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Politehnica” Timișoara,
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 aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de
programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Politehnica”
Timișoara.
Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare
de doctorat care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității
„Politehnica” Timișoara, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Școala doctorală

Școala doctorală de Studii
inginerești

Domeniul de studii universitare de doctorat

Inginerie chimică
Inginerie civilă și instalații
Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale
Calculatoare și tehnologia
informației
Ingineria sistemelor
Inginerie mecanică
Inginerie industrială
Ingineria materialelor
Inginerie și management

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului
Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —
Universitatea „Politehnica” Timișoara 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, 29 decembrie 2021.
Nr. 5.981.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind menținerea acreditării Universității „Valahia”
din Târgoviște în vederea organizării programelor de studii
universitare de doctorat
În conformitate cu prevederile:
— art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 29 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;
— Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de
criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,
luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul
Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea
Consiliului ARACIS nr. 148 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a
studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Valahia” din Târgoviște,
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 aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de
programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Valahia” din
Târgoviște.
Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare
de doctorat care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității
„Valahia” din Târgoviște, după cum urmează:
Nr.
crt.

Domeniul de studii universitare
de doctorat

Școala doctorală

1

Școala doctorală de Științe inginerești

2

Școala doctorală de Științe economice și
umaniste

Inginerie electrică
Inginerie mecanică
Ingineria materialelor
Contabilitate *)
Management *)
Istorie

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Valahia” din Târgoviște are obligația de a solicita la
ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului
ordin.

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului
Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat —
Universitatea „Valahia” din Târgoviște 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, 29 decembrie 2021.
Nr. 5.982.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2022 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.380

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

55

380

138

NOTĂ:

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

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

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

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

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

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