INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR

08 iunie 2022

√ Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat
de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, publicată in Monitorul Oficial 560/08.06.2022
Art. 1
Se ratifică Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
135 din 31 mai 1994, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14
octombrie 2014.
Art. 2
(1)Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, în conformitate cu art. 10 din Protocolul nr. 16 la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, România declară că, pentru
scopul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 16, sunt desemnate următoarele instanţe naţionale:
a)Curtea Constituţională;
b)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2)Prezenta declaraţie înlocuieşte declaraţia formulată de România cu ocazia semnării Protocolului nr. 16
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi se va depune la secretarul
general al Consiliului Europei, în conformitate cu art. 10 din protocol.
ANEXĂ:
Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale*) Strasbourg, 2 octombrie 2013
Dată act: 14-oct-2014
Emitent: Consiliul Europei
Strasbourg, 2 octombrie 2013
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte înalte părţi contractante la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în
continuare "Convenţia"), semnatare ale prezentului protocol,
având în vedere dispoziţiile Convenţiei, în special articolul 19 privind înfiinţarea Curţii Europene a
Drepturilor Omului (denumită în continuare "Curtea"),
considerând că extinderea competenţei Curţii pentru a emite avize consultative va intensifica interacţiunea
dintre Curte şi autorităţile naţionale şi va consolida astfel punerea în aplicare a Convenţiei, în conformitate
cu principiul subsidiarităţii,
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luând în considerare Avizul nr. 285 (2013), adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 28
iunie 2013,
au convenit asupra celor ce urmează:
Art. 1
1.Cele mai înalte instanţe judecătoreşti ale unei înalte părţi contractante, astfel cum sunt desemnate în
conformitate cu articolul 10, pot adresa Curţii cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu
referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în
protocoalele la aceasta.
2.Instanţa care formulează cererea nu poate solicita un aviz consultativ decât în cadrul unei cauze pendinte
în faţa sa.
3.Instanţa care formulează cererea motivează cererea de aviz şi prezintă elementele pertinente ale
contextului juridic şi de fapt al cauzei pendinte.
Art. 2
1.Un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere se pronunţă asupra acceptării cererii de aviz consultativ, în
temeiul articolului 1. Orice refuz al colegiului de a accepta cererea se motivează.
2.În cazul în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră emite un aviz consultativ.
3.Colegiul şi Marea Cameră, menţionate în paragrafele precedente, îl includ din oficiu pe judecătorul ales
în numele înaltei părţi contractante căreia îi aparţine instanţa care a formulat cererea. În cazul absenţei
acestui judecător sau dacă acesta nu este în măsură să participe la soluţionare, va participa în calitate de
judecător o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de această parte.
Art. 3
Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei şi înalta parte contractantă căreia îi aparţine
instanţa care a formulat cererea au dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri. În
interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita oricare altă înaltă parte contractantă
sau persoană să prezinte, de asemenea, observaţii scrise sau să ia parte la audiere.
Art. 4
1.Avizele consultative sunt motivate.
2.Dacă avizul consultativ nu exprimă, în tot sau în parte, opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător
are dreptul să anexeze la acesta expunerea opiniei sale separate.
3.Avizele consultative se comunică instanţei judecătoreşti care a formulat cererea şi înaltei părţi
contractante căreia îi aparţine instanţa respectivă.
4.Avizele consultative se publică.
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Art. 5
Avizele consultative nu au caracter obligatoriu.
Art. 6
Înaltele părţi contractante consideră articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole adiţionale la
Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă.
Art. 7
1.Prezentul protocol este deschis spre semnare înaltelor părţi contractante la Convenţie, care îşi pot
exprima consimţământul de a fi parte prin:
a)semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau
b)semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
2.Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
Art. 8
1.Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de
la data la care zece înalte părţi contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la
protocol în conformitate cu dispoziţiile articolului 7.
2.Pentru oricare înaltă parte contractantă la Convenţie care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi
parte la prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade
de 3 luni de la data exprimării consimţământului său de a fi parte la protocol în conformitate cu dispoziţiile
articolului 7.
Art. 9
Nu poate fi formulată nicio rezervă la dispoziţiile prezentului protocol în temeiul articolului 57 din
Convenţie.
Art. 10
Fiecare înaltă parte contractantă la Convenţie precizează, în momentul semnării sau al depunerii
instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al
Consiliului Europei, instanţele judecătoreşti pe care le desemnează în sensul articolului 1 paragraful 1 din
prezentul protocol. Declaraţia poate fi modificată, în orice moment, în acelaşi mod.
Art. 11
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi celorlalte
înalte părţi contractante la Convenţie:
a)orice semnare;
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b)depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
c)orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform articolului 8;
d)orice declaraţie formulată în temeiul articolului 10;
e)orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol.
-****În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul
protocol.
Încheiat la Strasbourg la 2 octombrie 2013, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice,
într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei şi celorlalte
înalte părţi contractante la Convenţie.

√ Legea 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la
2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, publicată in Monitorul
Oficial 560/08.06.2022
→Art. 1
Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a Protocolului nr. 16 la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr.
30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, adoptat la Strasbourg
la 2 octombrie 2013 şi semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014.
Art. 2
(1)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului emiterea unui aviz
consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la
aceasta, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru clarificarea unor aspecte ale
cauzei în vederea pronunţării hotărârii:
a)în materie civilă, când este învestită cu judecarea cauzei în recurs sau, după caz, în procedura sesizării în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
b)în materie penală, când este învestită cu judecarea cauzei în primă instanţă ori în ultimă instanţă în căile
ordinare de atac sau, după caz, în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept.
(2)Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului se face de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă
sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin. (1), din oficiu sau la cererea unei părţi, a persoanei vătămate ori
a procurorului, după dezbateri contradictorii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra sesizării
prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
(3)Sesizarea este întocmită în limba română şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a)natura şi obiectul cauzei, precum şi o scurtă prezentare a împrejurărilor de fapt relevante;
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b)dreptul intern pertinent;
c)aspecte privind drepturile sau libertăţile din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau protocoalele la aceasta, care sunt propuse a fi analizate prin raportare la cauza aflată în
curs de soluţionare;
d)o prezentare pe scurt a argumentelor părţilor în proces şi, după caz, ale procurorului şi ale persoanei
vătămate;
e)punctul de vedere al instanţei cu privire la aspectele semnalate, dacă este posibil şi aceasta apreciază
oportun.
(4)Sesizarea întocmită potrivit alin. (3), precum şi alte documente solicitate sau transmise în cadrul
procedurii se traduc, prin grija şi pe cheltuiala Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în una dintre limbile oficiale
ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Sesizarea va fi transmisă Curţii Europene a Drepturilor Omului
însoţită de această traducere.
(5)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu, poate retrage sesizarea oricând în cursul procedurii de
emitere a avizului consultativ de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, după dezbateri
contradictorii, prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac.
(6)O nouă sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru rezolvarea aceleiaşi chestiuni de principiu
nu poate fi formulată în cursul aceluiaşi proces.
(7)Dispoziţiile alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în procedura sesizării în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
(8)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate dispune suspendarea judecării cauzei până la comunicarea de
către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. Asupra suspendării, instanţa se pronunţă
prin încheiere motivată, după dezbateri contradictorii.
(9)În materie civilă, încheierea prevăzută la alin. (8) teza a II-a poate fi atacată, în mod separat, cu recurs la
completul de 5 judecători, în termen de 3 zile de la comunicare. În cazul în care încheierea este pronunţată
de un complet de 5 judecători, recursul se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. În cazul
respingerii suspendării, de la data pronunţării încheierii de respingere şi până la data împlinirii termenului
de recurs sau, după caz, până la soluţionarea recursului formulat împotriva acestei încheieri nu se va face
niciun act de procedură în cauză. Recursul se soluţionează de urgenţă.
(10)În materie penală, încheierea prevăzută la alin. (8) teza a II-a poate fi atacată separat cu contestaţie la
completul de 5 judecători. În cazul în care încheierea este pronunţată de un complet de 5 judecători,
contestaţia se soluţionează de un alt complet de 5 judecători. Dacă instanţa nu dispune suspendarea
judecării cauzei, până la împlinirea termenului de exercitare a contestaţiei sau, după caz, până la
soluţionarea acesteia, în cauză nu se va îndeplini niciun act de procedură. Contestaţia se soluţionează de
urgenţă. Dispoziţiile art. 4251 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, rămân aplicabile.
(11)Până la comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
a avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română, se suspendă
de drept judecarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Încheierea de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului
se publică, de îndată, pe pagina de internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, alături de încheierea de
sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(12)Judecarea cauzei suspendate potrivit prevederilor alin. (8)-(10) sau, după caz, alin. (11) se reia din oficiu
după comunicarea de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
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avizului consultativ emis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română. În cazul
prevăzut la alin. (5), judecarea cauzei se reia din oficiu după retragerea sesizării.
(13)În cauzele penale, cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe perioada
suspendării judecării cauzei dispuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în condiţiile alin. (8).
Art. 3
(1)În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 146 lit. d) şi k) din Constituţia României, republicată,
Curtea Constituţională, din oficiu, poate solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului să emită un aviz
consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la
aceasta, ridicate într-o cauză aflată pe rolul său, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar
pentru soluţionarea acesteia.
(2)Sesizarea se face după dezbateri contradictorii, prin încheiere motivată.
(3)Soluţionarea cauzei în faţa Curţii Constituţionale se suspendă de drept până la comunicarea de către
Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ emis de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tradus în limba română.
(4)Prevederile art. 2 alin. (3) şi (5), precum şi ale art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
Art. 4
Avizul consultativ al Curţii Europene a Drepturilor Omului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) nu este
obligatoriu pentru instanţa naţională.
Art. 5
(1)Traducerea în limba română a avizelor consultative, solicitate de instanţele române, este asigurată de
Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin intermediul Institutului
European din România sau prin recurgerea la servicii specializate pentru efectuarea traducerii din limbile
oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, în condiţiile legii.
(2)După comunicarea avizului consultativ de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Agentul
guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului va solicita, de îndată, Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie să îl înştiinţeze în termen scurt dacă a fost soluţionată cauza în care a fost solicitată emiterea
avizului.
(3)Dacă a fost soluţionată cauza, termenul pentru realizarea traducerii este de 3 luni de la primirea de către
Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a răspunsului instanţei potrivit
prevederilor alin. (2).
(4)Dacă nu a fost soluţionată cauza, termenul pentru realizarea traducerii este de 45 de zile de la primirea
răspunsului instanţei potrivit prevederilor alin. (2). Agentul guvernamental comunică, de îndată, instanţei
avizul consultativ tradus în limba română.
(5)În cazul avizului consultativ solicitat de Curtea Constituţională sau de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
în procedura sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, termenul pentru realizarea traducerii este de 45 de zile de la comunicarea avizului de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
(6)Traducerea în limba română a avizului consultativ solicitat de instanţa română se publică, în mod gratuit,
în Monitorul Oficial al României, Partea I. Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor
Omului iniţiază demersurile pentru publicare în termen de 10 zile de la data primirii textului traducerii.
Art. 6
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Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului în vederea emiterii unui aviz consultativ nu împiedică
formularea ulterioară a unei cereri individuale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu
aceeaşi cauză.
Art. 7
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1.La articolul 509 alineatul (1), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul
cuprins:
"101. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat în cauză un aviz consultativ asupra unei chestiuni
de principiu privind interpretarea sau aplicarea unor drepturi şi libertăţi prevăzute de Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau de protocoalele adiţionale la această
convenţie, care are o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii, dacă aceasta a fost pronunţată anterior
comunicării de către Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului
consultativ, tradus în limba română;"
2.La articolul 511, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 10, 101 şi 11, termenul este de 3 luni de la data
publicării hotărârii sau, după caz, a avizului consultativ al Curţii Europene a Drepturilor Omului, tradus în
limba română, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale, în Monitorul Oficial al României, Partea I."
Art. 8
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1.Denumirea marginală a articolului 465 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Revizuirea în cazul hotărârilor şi avizelor Curţii Europene a Drepturilor Omului"
2.La articolul 465, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Hotărârea definitivă pronunţată în cauza în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis un
aviz consultativ poate fi supusă revizuirii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) hotărârea definitivă a fost pronunţată anterior comunicării de către Agentul guvernamental pentru
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avizului consultativ, tradus în limba română;
b) contrarietatea dintre interpretarea din hotărârea definitivă şi cea stabilită prin aviz generează o încălcare
a drepturilor sau libertăţilor fundamentale şi vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta
continuă să se producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate."
3.La articolul 465, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) Cererea de revizuire, formulată potrivit alin. (11), se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a avizului emis de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului."
Art. 9
La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea
7

dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr.
87/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
"(3) Agentul guvernamental poate prezenta observaţii scrise şi poate lua parte la audieri în procedurile de
aviz consultativ iniţiate de o instanţă română, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, după consultarea
autorităţilor interne cu competenţe în domeniul vizat de cererea de aviz."
Art. 10
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu
modificările ulterioare, se va modifica în vederea asigurării numărului corespunzător de posturi al
Ministerului Afacerilor Externe, în limitele bugetului aprobat, în scopul pregătirii pentru aplicarea, în
limitele competenţelor Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a
dispoziţiilor art. 2-6 din prezenta lege.
Art. 11
Prevederile prezentei legi se aplică şi proceselor şi executărilor silite în curs la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. 12
Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare, pentru România, a Protocolului nr. 16 la Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

√ Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 863/2022 privind modificarea
Schemei de ajutor de minimis ''VIITOR PENTRU TINERII NEETs II'', aferentă Programului operaţional
Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 ''Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din
categoria NEETs'', obiectivul specific 2.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29
ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 2.2
''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite
în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul
Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1.201/2020, publicat in Monitorul Oficial 560/09.06.2022
Art. I
Schema de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II", aferentă Programului operaţional Capital
uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria
NEETs", obiectivul specific 2.1 "Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani,
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile" şi obiectivul specific 2.2
"Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în
sistem nonformal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul
Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1.201/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 10 noiembrie
2020, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la
alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei schemei de
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ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis
primite anterior, nu depăşeşte acest plafon."
2.Articolul 15 va avea următorul cuprins:
"Art. 15
Prezenta schemă se aplică până la 31 decembrie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă,
urmând ca plăţile aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023."

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3971/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei
nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a
Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023, publicat in Monitorul Oficial
560/08.06.2022
→ Secţiunea "A doua etapă de înscriere în învăţământul primar" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
educaţiei nr. 3.445/2022 se modifică după cum urmează:
1.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind
înscrierea copiilor se desfăşoară în perioada 8 iunie - 22 iunie 2022.
2.Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal
instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza
criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, precum şi completarea
în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă se
desfăşoară în perioada 23 iunie - 28 iunie 2022.
3.Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare are loc
în data de 29 iunie 2022.
4.Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal
instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ şi
soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul
primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului, se desfăşoară în perioada 1
septembrie - 8 septembrie 2022.
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