INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

11 mai 2022

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3610/2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor
de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura
anului şcolar 2022-2023, publicat in Monitorul Oficial 469/11.05.2022
Art. 1
În anul şcolar 2022-2023, pentru clasele a XII-a zi şi a XIII-a seral din învăţământul liceal - filiera
tehnologică, ale căror planuri-cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de
săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii, a numărului total
de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în
planurile-cadru de învăţământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru
disciplinele şi modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului şcolar 2022-2023, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.505/2022, astfel:
a)pentru clasa a XII-a învăţământ zi:
(i)29 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
b)pentru clasa a XIII-a învăţământ seral:
(i)29 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică.
Art. 2
În anul şcolar 2022-2023, pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, învăţământ de zi,
cu excepţia claselor enumerate la art. 1, şi pentru clasele din învăţământul profesional, ale căror planuricadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea
procesului de învăţământ cu menţinerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului
de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învăţământ în
vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile
curriculare, corelat cu structura anului şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
3.505/2022, astfel:
a)pentru clasa a IX-a liceu - filiera tehnologică:
(i)34 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
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(ii)3 săptămâni de stagii de pregătire practică;
b)pentru clasa a X-a liceu - filiera tehnologică:
(i)34 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)3 săptămâni de stagii de pregătire practică;
c)pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Tehnic şi Resurse naturale şi protecţia mediului:
(i)32 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
d)pentru clasa a XI-a liceu - filiera tehnologică, profil Servicii:
(i)33 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)4 săptămâni de stagii de pregătire practică;
e)pentru clasa a IX-a învăţământ profesional:
(i)32 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică săptămânală;
(ii)5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
f)pentru clasa a X-a învăţământ profesional:
(i)28 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)9 săptămâni de stagii de pregătire practică;
g)pentru clasa a XI-a învăţământ profesional:
(i)27 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
(ii)10 săptămâni de stagii de pregătire practică.
Art. 3
În anul şcolar 2022-2023, pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, forma de
învăţământ seral, cu excepţia claselor a XIII-a, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin
planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Art. 4
În anul şcolar 2022-2023, pentru învăţământul profesional special - clasele a IX-a-a XII-a, se respectă
numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Art. 5
Stagiile de pregătire practică în învăţământul profesional şi tehnic pentru care au optat absolvenţii
ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore şi se desfăşoară în perioada propusă
de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului
şcolar, cu respectarea vacanţelor.
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Art. 6
În anul şcolar 2022-2023, la învăţământul postliceal, şcoală postliceală şi şcoală de maiştri, pentru
calificările şcolarizate care au prevăzute în planurile de învăţământ un număr mai mic de 37 de
săptămâni/an şcolar, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile de învăţământ
în vigoare.
Art. 7
Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul liceal - filiera tehnologică şi prin învăţământul
profesional, la care modulele/disciplinele se desfăşoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată
a anului şcolar, se reduce proporţional numărul de ore al fiecărui/fiecărei modul/discipline corelat cu
numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei nr. 3.505/2022.
Art. 8
Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul liceal - filiera tehnologică la care modulele nu
se desfăşoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului şcolar, numărul de ore al fiecărui
modul pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii
este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2022-2023, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.505/2022, şi este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 9
Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul profesional la care modulele nu se desfăşoară
cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului şcolar, numărul de ore al fiecărui modul pentru
cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu
numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei nr. 3.505/2022, şi este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 10
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
___
*)Anexele

nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 bis, care se poate
achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
Art. 11
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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√ Hotararea Senatului României nr. 51/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul
politicii vizelor - COM(2021) 827 final, publicat in Monitorul Oficial 469/11.05.2022
Art. 1
Senatul României:
1. constată că:
a)evaluarea Comisiei Europene arată că introducerea vizelor pentru cetăţenii americani nu ar conduce
la atingerea obiectivului călătoriilor fără vize în SUA pentru toţi cetăţenii UE şi ar putea pune în pericol
călătoriile în SUA fără vize şi pentru cetăţenii europeni din alte state decât România, Bulgaria şi Cipru;
b)se reiterează angajamentul Comisiei Europene de a realiza reciprocitatea deplină a vizelor pentru
toate statele membre ale UE, aceasta reprezentând o prioritate. De asemenea, subliniază că va continua
dialogul cu SUA şi cele trei state membre avute în vedere pentru atingerea obiectivului de realizare a
reciprocităţii depline în materie de vize. În acest scop, va continua să raporteze regulat asupra
progreselor înregistrate şi va informa Parlamentul European şi Consiliul;
2.susţine că:
a)România şi UE împărtăşesc obiectivul asigurării reciprocităţii depline cu SUA, în acest sens fiind
angajate într-un dialog susţinut şi constructiv între SUA şi cele trei state membre ale UE care nu au
aderat încă la Programul Visa Waiver, pe de o parte, şi între SUA şi Comisia Europeană, pe de altă parte;
b)România încurajează Comisia Europeană să intensifice demersurile pentru asigurarea reciprocităţii
depline în materie de vize cu SUA;
3.recomandă intensificarea demersurilor de către Comisia Europeană pentru asigurarea reciprocităţii
depline în materie de vize cu SUA, inclusiv prin organizarea unei întâlniri între comisarul european
pentru afaceri interne Ylva Johansson şi secretarul pentru securitate internă Alejandro Mayorkas.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această
hotărâre se transmite instituţiilor europene.

√ Hotararea Senatului României nr. 52/2022 referitoare la propunerea de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul
migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final, publicat in Monitorul Oficial 469/11.05.2022
Art. 1
Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final
respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2
Senatul României:
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1. consideră că:
a)posibilitatea oferită statelor membre de a solicita sprijin adecvat situaţiei cu care se confruntă, adaptat
la nevoile reale ale acestora, va permite gestionarea eficientă a unor situaţii de acest gen;
b)nu este posibil să se estimeze a priori eventualul impact bugetar, având în vedere natura prezentei
propuneri legate de o situaţie de instrumentalizare a migranţilor. Eventualele costuri generate de
punerea în aplicare a prezentei propuneri vor fi acoperite din bugetul instrumentelor de finanţare
existente ale UE în perioada 2021-2027 în domeniul migraţiei şi azilului;
c)includerea unor norme derogatorii de la acte normative aflate încă în negociere nu este de natură a
oferi un orizont de timp rezonabil pentru adoptarea propunerii de regulament şi de a oferi astfel un
sprijin real statelor care se vor confrunta cu astfel de situaţii;
2.susţine:
a)şi apreciază reacţia promptă a Comisiei Europene, care a prezentat pachetul de răspuns la
instrumentalizarea migraţiei susţinută de actori statali;
b)necesitatea asigurării unui răspuns rapid în situaţiile determinate de noul fenomen de
instrumentalizare a migranţilor şi abordării structurate a gestionării acestora, care să asigure o aplicare
rapidă a procedurilor specifice şi apreciază flexibilitatea oferită în aceste cazuri cu caracter excepţional;
3. notează că prezenta propunere se bazează pe soluţiile aplicate în contextul măsurilor de sprijin pentru
Letonia, Lituania şi Polonia, pentru a oferi statelor membre instrumentele juridice necesare pentru a
face faţă viitoarelor situaţii de instrumentalizare în cazul în care acestea ar apărea. Acest demers ar oferi
un cadru stabil şi gata de utilizare pentru a aborda orice astfel de situaţie în viitor şi, prin urmare, ar face
inutilă recurgerea la măsuri ad-hoc în temeiul articolului 78 alineatul (3) din TFUE pentru a aborda
situaţiile de instrumentalizare care intră sub incidenţa prezentei propuneri;
4.recomandă:
a)evitarea suprapunerilor, ţinând cont de faptul că există deja o propunere de Regulament privind
situaţiile de criză şi forţă majoră în domeniul migraţiei şi azilului, care stabileşte tot norme derogatorii
de la procedurile de azil şi de returnare, în răspuns la o situaţie de criză în domeniu;
b)prevederi mai clare privind modalităţile practice care ar putea fi folosite pentru a restrânge libertatea
de mişcare a migranţilor care fac obiectul procedurii de azil la frontieră, în contextul unui aflux mare de
persoane, în condiţiile în care, potrivit considerentelor propunerii, statele membre ar trebui să utilizeze,
în principal, măsuri alternative detenţiei;
c)clarificări cu privire la aplicarea practică a prevederilor articolului 4, referitor la returnare;
d)clarificări pentru formularea utilizată în cuprinsul articolului 5 alineatul 1 litera d), care este extrem de
ambiguă. Expresia "orice altă măsură considerată adecvată" poate lăsa loc de interpretare, în sensul în
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care statele membre afectate ar putea solicita la acest capitol măsuri de relocare a migranţilor
instrumentalizaţi, întregul proces putându-se transforma, în acest fel, într-un factor de atracţie.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această
hotărâre se transmite instituţiilor europene.

√ Hotararea Senatului României nr. 53/2022 referitoare la propunerea de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la
Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final,
publicat in Monitorul Oficial 469/11.05.2022
Art. 1
Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final respectă principiile subsidiarităţii şi
proporţionalităţii.
Art. 2
Senatul României:
1. susţine:
a)şi salută propunerile privind consolidarea scopului supravegherii frontierelor, inclusiv din perspectiva
includerii prevederilor referitoare la utilizarea mijloacelor tehnice, ca o confirmare a rolului acestor
instrumente, dar şi a celor referitoare la posibilitatea de a dezvolta, împreună cu Comisia Europeană,
standarde de supraveghere a frontierei, cu luarea în considerare a Regulamentului Frontex;
b)că sunt necesare un management consolidat al frontierelor externe şi stabilirea celor mai bune
modalităţi de acţiune astfel încât UE, în ansamblul său, statele membre ale UE şi statele asociate
Schengen să aibă un răspuns coordonat la ameninţările comune, inclusiv reguli agreate pentru a
promova măsuri alternative eficiente la verificările de la frontierele interne, pentru restabilirea
funcţionării normale a spaţiului de liberă circulaţie;
c)şi reaminteşte că asigurarea securităţii europene reprezintă un obiectiv la care România contribuie
permanent;
2.atrage atenţia:
a)că este foarte importantă definirea exhaustivă a instrumentalizării, pentru a evita orice interpretare
sau aplicare arbitrară, justificată politic de la caz la caz, dat fiind că aceasta va reprezenta pentru statele
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membre un factor care va genera luarea de măsuri în vederea intensificării supravegherii frontierelor
pentru a aborda corespunzător acest tip de ameninţare;
b)că reintroducerea controalelor la frontierele interne trebuie corelată cu aplicarea de măsuri
alternative care să compenseze absenţa controalelor la frontieră, sens în care se impune păstrarea
caracterului excepţional şi temporar al măsurilor de reintroducere a controalelor la frontierele interne,
absenţa acestora fiind, de fapt, esenţa Schengen.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această
hotărâre se transmite instituţiilor europene.
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