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Extas 
Ordin M.E.C. nr. 5447 din 31 august 2020 
 

Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar   

 
În vigoare de la 09 septembrie 2020 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 09 septembrie 2020 

 
    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,   
 
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.   
 
   Art. 181. -   Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 
prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, 
activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite 
sau pentru accelerarea învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin 
programul "Şcoala după şcoală".   
   Art. 182. -   (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop 
derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor 
educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.   
   (2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 
electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.   
   (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru 
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru 
asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.   
   Art. 183. -   (1) Unităţile de învăţământ încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu 
operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.   
   (2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la 
asigurarea securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata 
activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. De asemenea unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 
încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea 
derulării orelor de instruire practică. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică ce şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic dual încheie contracte de 
parteneriat cu unul sau mai mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/un consorţiu de 
operatori economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea 
şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele sau 
reprezentantul legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie un 
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contract de pregătire practică individual cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ. 
Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării.   
   Art. 184. -   (1) Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii 
nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin 
proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.   
   (2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.   
   (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol 
se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii 
copiilor/elevilor.   
   (4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul 
şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.   
   (5) Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi 
comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea 
personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care 
provin instituţiile respective.   
   (6) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 
parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.   
 

TITLUL X 
Dispoziţii tranzitorii şi finale   

 
   Art. 185. -   Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 
derulării examenelor/evaluărilor naţionale.   
   Art. 186. -   (1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare.   
   (2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea 
telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora 
în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul 
educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează 
în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul 
educativ.   
   Art. 187. -   (1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi 
este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.   
   (2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al 
elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, 
interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii 
de învăţământ sau altele asemenea.   
   Art. 188. -   (1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ sunt obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe 
propriile regulamente de organizare şi funcţionare.   
   (2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se 
respectă şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării.   


