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06 iunie 2022

√ Legea nr. 170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată in Monitorul Oficial 548/06.06.2022
→Ar colul 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"- Art. 369: Incitarea la violenţă, ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei
categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită
categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale
inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amendă."
*
Prezenta lege transpune art. 1 alin. (1) lit. a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din
28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei
prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
328 din 6 decembrie 2008.

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3948/2022 privind pilotarea evaluării digitalizate
a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a desfăşurate
în judeţul Dâmboviţa şi al examenului naţional de bacalaureat - 2022 organizat în judeţul
Călăraşi, publicat in Monitorul Oficial 552/06.06.2022
Art. 1
Se aprobă pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a, utilizând aplicaţia informatică dedicată pilotării evaluării
digitale a examenelor naţionale, în anul şcolar 2021-2022, pentru candidaţii înscrişi în judeţul
Dâmboviţa.
Art. 2
1

Se aprobă pilotarea evaluării lucrărilor scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2022, utilizând aplicaţia informatică dedicată pilotării evaluării digitale a examenelor
naţionale în anul şcolar 2021-2022, pentru candidaţii înscrişi în judeţul Călăraşi.
Art. 3
Modalitatea de organizare şi desfăşurare a evaluării digitalizate a lucrărilor scrise provenind
din judeţele menţionate la art. 1 şi 2 se stabileşte prin proceduri elaborate de Ministerul
Educaţiei în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 4
(1)Se aprobă plata cadrelor didactice, asistenţi cu atribuţii privind scanarea lucrărilor scrise
din centrele de examen din judeţele menţionate la art. 1 şi 2, şi a profesorilor evaluatori din
cadrul comisiilor din centrele zonale de evaluare/centrele regionale/judeţene de soluţionare
a contestaţiilor organizate în judeţul/municipiul Bucureşti, după cum urmează:
- cadrele didactice, asistenţi în centrul de examen cu atribuţii privind scanarea lucrărilor
scrise: 150 lei/zi;
- profesor evaluator în format digital din cadrul evaluării naţionale: 14 lei/lucrare corectată;
- profesor evaluator în format digital din cadrul examenului naţional de bacalaureat - 2022:
18 lei/lucrare corectată.
(2)Pentru celelalte categorii de personal didactic din comisiile organizate în unităţile de
învăţământ pentru evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a/comisiile din centrele de
evaluare/comisiile de contestaţii pentru evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIIIa/comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se aplică
prevederile anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.887/2022*) privind aprobarea
normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului
naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul
preuniversitar şi examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar,
pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, în învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023, evaluării
naţionale a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenului naţional de bacalaureat, examenelor de
absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi
postliceal, sesiunile anului 2022.
_______
*) Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.887/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu
Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală economică,
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Direcţia generală informatizare, inspectoratele şcolare judeţene şi conducerile unităţilor de
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3947/2022 privind aprobarea Listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie
pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022, publicat in Monitorul Oficial
552/06.06.2022
Art. 1
Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2022, cuprinzând
1.969 de beneficiari, potrivit anexei**) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
**) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 bis, care se poate
achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1,
Bucureşti.
Art. 2
Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar
beneficiarilor este 250 de lei.
Art. 3
Direcţia generală economică, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală
învăţământ universitar, Direcţia generală infrastructură, Direcţia generală juridică şi control,
Serviciul relaţii publice şi comunicare şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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