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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 EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității din Craiova 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 95 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Craiova,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Universitatea din Craiova.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școlile

doctorale din cadrul Universității din Craiova, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Științe

Matematică

Fizică

Chimie

Geografie*)

2 Școala doctorală de Inginerie a resurselor animale și vegetale

Agronomie

Horticultură

3

Școala doctorală „Constantin Belea” a Facultății de Automatică,

Calculatoare și Electronică

Calculatoare și tehnologia informației*)

Ingineria sistemelor

Mecatronică și robotică

4 Școala doctorală de Inginerie electrică și Energetică Inginerie electrică

5

Școala doctorală „Academician Radu Voinea” a Facultății de

Mecanică

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

6 Școala doctorală a Facultății de Drept Drept

7 Școala doctorală de Științe economice

Cibernetică și statistică

Contabilitate

Economie

Finanțe

Management

8 Școala doctorală de Științe sociale și umaniste

Sociologie

Istorie*)

Știința sportului și educației fizice

9 Școala doctorală „Alexandru Piru” a Facultății de Litere Filologie

10 Școala doctorală de Teologie ortodoxă „Sfântul Nicodim” Teologie*)

*) Acreditare condiționată. Universitatea din Craiova are obligația de a solicita la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 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 din Craiova 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.835.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative 

din București 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 93 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Școala Națională de Studii Politice

și Administrative din București,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din

București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și

Administrative din București, după cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Școala Națională de Studii Politice și

Administrative din București vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

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

României, Partea I.

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală multidisciplinară

Management

Sociologie

Științe administrative

Științe ale comunicării

Științe politice

p. Ministrul educației, 

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.836.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” 

din București 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 94 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Academia Națională de Informații

„Mihai Viteazul” din București,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai

Viteazul” din București, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală Informații și securitate națională Informații și securitate națională

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Academia Națională de Informații

„Mihai Viteazul” din București 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.837.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 96 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” din Iași,

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 „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școlile

doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Matematică Matematică

2 Școala doctorală de Informatică Informatică

3 Școala doctorală de Fizică Fizică



Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.838.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității „Petrol-Gaze” din Ploiești 

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,
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Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

4 Școala doctorală de Chimie Chimie

5 Școala doctorală de Geoștiințe

Geografie

Geologie

Știința mediului

6 Școala doctorală de Biologie Biologie

7 Școala doctorală de Drept Drept

8 Școala doctorală de Filosofie și Științe social-politice

Științe ale comunicării*)

Sociologie

Științe politice

Filosofie

9 Școala doctorală de Economie și Administrarea afacerilor

Cibernetică și statistică

Informatică economică

Contabilitate

Economie

Finanțe

Management

Marketing

Economie și afaceri internaționale

10 Școala doctorală de Psihologie și Științe ale educației

Psihologie

Științe ale educației

11 Școala doctorală de Studii filologice Filologie

12 Școala doctorală de Istorie Istorie

13 Școala doctorală de Teologie Teologie*)

14 Școala doctorală în Știința sportului și educației fizice Știința sportului și educației fizice

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligația de a solicita la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Superior o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.



luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 97

din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii

universitare de doctorat care se organizează în școala doctorală din

cadrul Universității „Petrol-Gaze” din Ploiești, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală a Universității „Petrol-Gaze” din Ploiești

Inginerie chimică*)

Mine, petrol și gaze

Ingineria sistemelor 

Inginerie mecanică

*) Acreditare condiționată. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești are obligația de a solicita la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

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 „Petrol-Gaze”

din Ploiești 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.839.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 98 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea pentru Științe Agricole

și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași,

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 pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din

Iași.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școlile

doctorale din cadrul Universității pentru Științele Vieții „Ion

Ionescu de la Brad” din Iași, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Științe inginerești

Agronomie

Horticultură

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

Zootehnie

2 Școala doctorală de Medicină veterinară Medicină veterinară



Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Universitatea pentru Științele Vieții

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

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

României, Partea I.
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p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.840.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

„Regele Mihai I al României” din 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 99 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Științe Agricole

și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 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 de Științe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școlile

doctorale din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din

Timișoara, după cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”

din Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

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

României, Partea I.

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Medicină veterinară Medicină veterinară

2 Școala doctorală de Ingineria resurselor vegetale și animale

Agronomie

Horticultură

Ingineria produselor alimentare

Zootehnie

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.841.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Vest din 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 100 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Vest din 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:
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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Universitatea de Vest din Timișoara.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școlile

doctorale din cadrul Universității de Vest din Timișoara, după

cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală de Matematică Matematică

2 Școala doctorală de Informatică Informatică

3 Școala doctorală de Fizică Fizică

4 Școala doctorală de Chimie Chimie

5 Școala doctorală de Geografie Geografie

6 Școala doctorală de Drept Drept

7 Școala doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe politice

Sociologie

Filosofie

Științe politice

8 Școala doctorală de Economie și de Administrare a afacerilor

Contabilitate

Economie

Finanțe

Management

Marketing*)

9 Școala doctorală de Psihologie

Psihologie

Științe ale educației

Știința sportului și educației fizice

10 Școala doctorală de Științe umaniste

Filologie

Istorie

11 Școala doctorală de Arte Arte vizuale

12 Școala doctorală de Muzică și Teatru

Teatru și artele spectacolului

Muzică

*) Acreditare condiționată. Universitatea de Vest din Timișoara are obligația de a solicita la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 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 de Vest din

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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.842.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Medicină și Farmacie din Craiova 

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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 101 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Medicină și

Farmacie din Craiova,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din

Craiova, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1

Școala doctorală a Universității de Medicină și Farmacie din

Craiova

Medicină

Medicină dentară 

Farmacie

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Universitatea de Medicină și

Farmacie din Craiova 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.843.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității Naționale de Muzică din București 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 102 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea Națională de Muzică

din București,

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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Art. 1. — Se aprobă menținerea acreditării în vederea

organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru

Universitatea Națională de Muzică din București.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Universității Naționale de Muzică din

București, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală „Constantin Brăiloiu” UNMB Muzică

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat —Universitatea Națională de Muzică

din București 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, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.844.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 103 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Academia Națională de Muzică

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,

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

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-

Napoca.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe

Dima” din Cluj-Napoca, după cum urmează:

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală „Sigismund Toduță” Muzică



Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii

universitare de doctorat — Academia Națională de Muzică

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

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

României, Partea I.
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p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.845.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind menținerea acreditării Universității de Arte din Târgu Mureș 

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. 6.883 din

8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 35.851 din 8.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS

nr. 104 din 25.11.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea de Arte din Târgu

Mureș,

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 de Arte din Târgu Mureș.

Art. 2. — Se aprobă menținerea acreditării domeniului de

studii universitare de doctorat care se organizează în școala

doctorală din cadrul Universității de Arte din Târgu Mureș, după

cum urmează:

Art. 3. — Direcția generală învățământ universitar din

cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de

studii universitare de doctorat — Universitatea de Arte din

Târgu Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

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

României, Partea I.

Nr.

crt.

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Școala doctorală a Universității de Arte din Târgu Mureș Teatru și artele spectacolului

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 17 decembrie 2021.

Nr. 5.846.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, 

domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior,

probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul

preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022

Având în vedere prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n), art. 137—140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 și

263 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

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.
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Art. 1. — Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele din

învățământul preuniversitar, domeniile și specializările

absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și

superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea

personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și

disciplinele pentru examenul național de definitivare în

învățământ 2022, denumit în continuare Centralizator, prevăzut

în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic

de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar

2022—2023, la concursul național de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul

preuniversitar, sesiunea 2022, și la examenul național de

definitivare în învățământ, sesiunea 2022, participă absolvenți ai

învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, ale căror

specializări sunt cuprinse în Centralizator. 

(2) Absolvenții învățământului superior tehnic, silvic,

economic sau agricol care au finalizat cu diplomă de

licență/master specializări/programe de studii universitare

cuprinse în Centralizator și pentru discipline din învățământul

preuniversitar din ariile curriculare matematică și științe sau om

și societate au dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar constituite din

aceste discipline în cadrul etapelor de mobilitate a personalului

didactic de predare din învățământul preuniversitar sau prin

concurs, precum și dreptul de a susține examenul național de

definitivare în învățământ la aceste discipline.

(3) Candidații ale căror specializări nu se regăsesc în

Centralizator primesc acceptul de participare la etapele de

mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar,

la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sau la

examenul național de definitivare în învățământ dacă

specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/

programul de studii universitare finalizat de candidat poate fi

asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre

programele de studii universitare incluse în acest centralizator.

În aceste situații, acceptul de participare la etapele de mobilitate

a personalului didactic din învățământul preuniversitar, la

concursurile de ocupare a posturilor didactice din învățământul

preuniversitar sau la examenul național de definitivare în

învățământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educației, prin

direcțiile de specialitate.

(4) Includerea specializărilor, a programelor de studii

universitare existente în Centralizator și pentru alte discipline/

domenii din învățământul preuniversitar se realizează cu

aprobarea Ministerului Educației, prin direcțiile de specialitate. 

Art. 3. — Corelarea domeniilor și specializărilor/programelor

de studii universitare incluse în Centralizator cu probele de

concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din

învățământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru

examenul național de definitivare în învățământ, se realizează la

nivelul Ministerului Educației, prin direcțiile de specialitate. 

Art. 4. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului

Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 20 decembrie 2021.

Nr. 5.852. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului

nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

O R D I N

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.169/2007

pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind activitatea 

de curierat pentru materialele NATO/UE 

clasificate în Ministerul Apărării Naționale”

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 17 și ale art. 65 alin. (2) din Legea

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.169/2007* pentru

aprobarea „Instrucțiunilor privind activitatea de curierat pentru materialele

NATO/UE clasificate în Ministerul Apărării Naționale”, cu modificările ulterioare.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

și intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.

p. Ministrul apărării naționale,

Simona Cojocaru,

secretar de stat

București, 13 ianuarie 2022.

Nr. M.9.

* Ordinul ministrului apărării nr. M.169/2007 pentru aprobarea „Instrucțiunilor privind

activitatea de curierat pentru materialele NATO/UE clasificate în Ministerul Apărării Naționale” nu a fost

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul

de apărare a țării și securitate națională.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul 

de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru

completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor 

care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei 

„Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire 

prin autoimpunere sau reținere la sursă

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021

privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022,

precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau

lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, cu completările ulterioare, și ale art. 342

alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea

Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările

și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul

conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 743.072 din 14.01.2022,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. I. — Impozitul pe venitul suplimentar realizat de

producătorii de energie electrică se calculează pentru perioada

1 noiembrie 2021—31 martie 2022.

Art. II. — Impozitul prevăzut la art. I se declară la bugetul de

stat de către producătorii de energie electrică, cu excepția

producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili fosili,

inclusiv cogenerare, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei pentru care se datorează acest impozit, prin

completarea și depunerea formularului 100 „Declarație privind

obligațiile de plată la bugetul de stat”. Prin excepție, impozitul

datorat pentru perioada 1 noiembrie—31 decembrie 2021

se declară până la 25 ianuarie 2022.

Art. III. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și

conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor

și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la

sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94

din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 79 se introduce o nouă

poziție, poziția 80, cu următorul cuprins:

2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100

«Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»,

cod 14.13.01.99/bs” se modifică și se completează după

cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul

de depunere a declarației”, subpunctul 1.. „Lunar, pentru

obligațiile de plată reprezentând:”, după lit. n) se introduce

o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de

energie electrică, datorat potrivit Legii nr. 259/2021 pentru

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021

privind stabilirea unei scheme de compensare pentru

consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul

rece 2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din

Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării»,

cu completările ulterioare.”

Nr. 

crt.

Denumirea creanței fiscale Temeiul legal

„80 Impozit pe venitul suplimentar realizat 

de producătorii de energie electrică

Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru

consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 

2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului 

nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei

«Delta Dunării»”



b) La capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3

„Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»” se modifică după

cum urmează:

— la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea

următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care

nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin

se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute

la pozițiile 11, 25—27, 29—51, 57—63, 65—71, 74—77 și 80

din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat,

prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.”

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

al României, Partea I.
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Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

București, 18 ianuarie 2022.

Nr. 64.

MINISTERUL FINANȚELOR 

O R D I N

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a operațiunii de răscumpărare

anticipată a unor serii de obligațiuni denominate în dolari scadente în data de 7 februarie 2022, 

22 august 2023 și 22 ianuarie 2024 și de preschimbare a acestora sau a unei părți 

din acestea cu obligațiuni noi sau o parte din acestea și contractarea unor împrumuturi pe piețele

externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”,

în sumă totală de până la 2,5 miliarde dolari, și desemnarea administratorilor tranzacției

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2, subpct. 10 și 11 și pct. 4.1.a), b) 2

1

, subpct. 5.7,

5.10, 5.11 și 5.12 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 3 din

Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, cu

modificările ulterioare, 

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă: (i) operațiunea de răscumpărare

anticipată a seriilor de obligațiuni denominate în dolari scadente

în data de 7 februarie 2022, cupon 6,750%, în data de 22 august

2023, cupon 4,375%, și în data de 22 ianuarie 2024, cupon

4,875%, denumite in continuare „obligațiunile răscumpărate”, și

de preschimbare a acestora sau a unei părți din acestea cu

obligațiuni noi prin contractarea unui împrumut pe piețele

externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de

titluri de stat „Medium Term Notes” și lansarea unei serii de

obligațiuni denominate în dolari având maturitatea de 10 ani sau

mai mult, care vor putea fi preschimbate în tot sau în parte cu

obligațiunile răscumpărate; și (ii) contractarea de către Ministerul

Finanțelor a unui împrumut pe piețele externe de capital în

cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium

Term Notes”, prin lansarea a unei serii noi de obligațiuni

denominate în dolari, cu maturitatea de 5 ani sau mai mult. Toate

împrumuturile menționate mai sus sunt denumite în continuare

„emisiune” și vor fi în sumă totală de până la 2,5 miliarde dolari.

(2) Suma finală aferentă atât operațiunii de răscumpărare

anticipată și preschimbare, cât și cea aferentă emisiunii noi,

precum și ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie

stabilite la momentul lansării tranzacției, în funcție de condițiile

de piață.

Art. 2. — Emisiunea este administrată de către Citigroup

Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC

Continental Europe, ING Bank N.V., J.P. Morgan AG și Société

Générale.

Art. 3. — Suma aferentă emisiunii se virează în contul de

valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca

Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului

bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice

guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației în

vigoare privind datoria publică. 

Art. 4. — Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii

se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor, 

György Attila,

secretar de stat

București, 18 ianuarie 2022.

Nr. 66.
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5

Rețea 

25

Rețea 
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Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 
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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
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Rețea 

300
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5
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Rețea 
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Rețea 

300
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ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600
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