Listă de acte normative pe învățământ preuniversitar

1. Constituția României
Link:
Informații importante: În mod normal, ca cetățeni, ar trebui să o parcurgem măcar o dată.
Ne interesează cel mai mult articolul 32 (dreptul la educație), articolul 44 alineatul (8)
(pentru telefoanele mobile) și articolul 53 (nu se pot suprima drepturi prin acte inferioare
actului de referință, nu se pot restrânge drepturi constituționale decât prin lege –
aplicabilitate de exemplu la „taxe” – fondul școlii, fondul clasei, uniforme)
2. Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Link: https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/
Informații importante: Actul normativ de bază în domeniul educației. Ne interesează tot
ce ține de preuniversitar – până la articolul 113 – mai ales drepturile elevilor, existența
statutului –art 80 și multe altele) + cum pot fi sancționați profii – articolele 280-283
3. Statutul Elevului (Ordinul de ministru al educației 4742/2016)
Link: https://www.edu.ro/sites/default/files/OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_0.pdf
Informații importante: Tot. Tot. Tot.
4. Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare al Unităților de
Învățământ Preuniversitar din România (ROFUIP) (Ordinul de ministru al
educației 5079/2016)
Link: https://www.edu.ro/etichete/rofuip
Informații importante: Mai demult ne interesa foarte tare, drepturile și obligațiile din
Statut erau acolo. Acum, mai puțin. Ne interesează articolul 19 (participarea președintelui
CȘE la ședințele CA), articolul 49 (interzicerea evaluării subiective a elevilor pentru
avantaje), articolul 60 (în consiliul clasei – reprezentantul elevilor, cu drept de vot),
articolul 80 (în ce comisii sunt elevii reprezentanți), Titlul VII- Elevii și primele părți din
Titlul VIII – Evaluarea școlilor (fără detalii).

5. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Link: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
Informații importante: Art 5, 6, 27-34, art. 46 ( educația sexuală), art. 51-53. Mare parte din
lege vorbește despre dreptul familiei, despre adopție etc, însă sunt câteva articole (cele de
mai sus) care ne interesează.
6. Codul Civil (Legea 287/2009)
Link: https://legeaz.net/noul-cod-civil/
Informații importante: Nu multe (e imens de parcurs codul), însă avem: articolele 40-43
(capacitatea de exercițiu a minorului – ce poate încheia, ce nu, deci ce poate elevul
încheia – de exemplu, elevul poate depune plângeri la școală în nume propriu) și articolul
491 (religia copilului – copilul nu poate fi forțat să meargă la disciplină, chiar dacă
conform art. 18 LEN, până la 18 ani părinții decid)
7. Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de
Administrație din Unitățile de Învățământ Preuniversitar (ordinul de
ministru al educației nr. 4619/2014)
Link:
https://lege5.ro/Gratuit/gqydiojvgi/ordinul-nr-4619-2014-pentru-aprobareametodologiei-cadru-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-de-administratie-dinunitatile-de-invatamant-preuniversitar
Informații importante: Cam tot de aici (în afară de aspectele extrem de procedurale) –
mai ales articolele 8 (pierderea mandatului), 10 (funcționarea CA) și 15 (atribuțiile CA)
8. Procedura de alegere a elevului reprezentant în CA (ordinul de ministru al
educației nr. 5231/2015)
Link:
https://lege5.ro/en/Gratuit/g43tgmjtga/ordinul-nr-5231-2015-pentru-aprobareaprocedurii-privind-alegerea-reprezentantului-elevilor-in-consiliul-de-administratie-alunitatilor-de-invatamant-preuniversitar-din-romania
Informații importante: Tot. Tot. Tot. (oricum e scurtă)
9. Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
Link: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060
Informații importante: E legea prin care vedem ce trebuie să publice școlile și cum să le
cerem ce informații oficiale vrem – cele mai importante articole sunt 6, 7, 8.

10. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
Link: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_contenciosului_administrativ.php
Informații importante: Aici vedem cum putem anula actele ilegale ale școlii (de exemplu
regulamentul) în instanță. Cel mai important e să știm cum depunem o plângere școlii
prin care să cerem să revoce actul ilegal (articolul 7). După acest pas (plângerea la școală –
de obicei aici se sperie majoritatea directorilor și se rezolvă), trebuie mers în instanță. De
cerut sfatul unui specialist dacă se ajunge aici.
11. Legea 350/2005 a tinerilor
Link: http://www.politicipublice.ro/uploads/legea-350-legea-tinerilor.pdf
Informații importante: Nu ne interesează foarte multe în mod direct, ci modul în care
putem participa ca tineri în luarea deciziilor și ce drepturi avem (aplicabile la liceu, tinerii
fiind între 14-35 ani)
12. Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat
Link:
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsojsgi/legea-nr-78-2014-privind-reglementareaactivitatii-de-voluntariat-in-romania
Informații importante: Nu e prioritar. Ca elevi, de multe ori ne întâlnim cu întrebarea
ce/cum ne ajută voluntariatul. Vedem aici (articolul 10 alin (2) – se consideră experiență
profesională)
13. Ordonanța de Guvern 26/2000 privind asociațiile și fundațiile
Link: http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/OG-26-2000.php
Informații importante: Dacă vreți să vă faceți asociație suport. ☺) Oricum, ideea e să
cereți și aici sfaturi.
14. Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat (ordinul de ministru al educației 5576/2011)
Link:
http://www.isj.gl.edu.ro/html/sub_noutati/20112012/METODOLOGII%20NOI/28.%205576_BURSE%20ELEVI.pdf
Informații importante: Tot. ☺

15. Ordonanța de Urgență a Guvernului prin care s-a dat naveta gratuită
(nume lung – de completare a art. 84 din LEN și art 45 din legea 92/2007 și
abrogare articol 15 din OG 29/2014) – OUG 69/2016
Link:
https://lege5.ro/Gratuit/geztcobygyyq/ordonanta-de-urgenta-nr-69-2016-pentrucompletarea-art-84-din-legea-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-a-art-45-din-legeaserviciilor-de-transport-public-local-nr-92-2007-precum-si-pentru-abrogarea-artCe ne interesează: Tot. Oricum e foarte scurtă.
16. Metodologia de calcul privind tariful maximal la naveta elevilor – Hotărârea
de Guvern nr. 863/2016
Link: https://lege5.ro/Gratuit/geztkobzgm4q/hotararea-nr-863-2016-pentru-aprobareametodologiei-de-calcul-si-stabilirea-tarifului-maxim-per-kilometru-aferentabonamentului-de-transport-prevazut-la-alin-3-al-art-84-din-legea-educatiei-nationaleInformații importante: Tot. E scurtă și asta.
17. Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Link: http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_cresterea_sigurantei_invatamant.php
Informații importante: 6 articole, contează unul: articolul 5 – semnele distinctive. Dacă
nu se corelează cu LEN, iese prost pentru elevi. Mai avem și decizia Curții
Constituționale a României nr. 548/2008, care face corp comun și ne ajută: nu poți
obliga un părinte să cumpere uniformă doar pentru că a decis majoritatea.
Link Decizie CCR: https://lege5.ro/Gratuit/geytanrtgy/decizia-nr-548-2008-referitoare-larespingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-5-din-legea-nr-35-2007privind-cresterea-sigurantei-in-unitatile-de-invatamant
18. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității
educației
Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63367
Informații importante: Mai ales până la articolul 12 (inclusiv cu atribuțiile Comisiei de
Evaluare și Asigurare a Calității din școală – din care face parte și un elev cu drept de vot)
19. Planul-cadru pentru gimanziu (ordinul de ministru al educației 3590/2016)
respectiv liceu (3410/2009)

Link: - gimnaziu: https://lege5.ro/Gratuit/gezdcmrugy2q/ordinul-nr-3590-2016-privindaprobarea-planurilor-cadru-de-invatamant-pentru-invatamantul-gimnazial
-

Liceu:
https://lege5.ro/Gratuit/gezdomzqhe/ordinul-nr-3410-2009-privindaprobarea-planurilor-cadru-de-invatamant-pentru-clasele-a-ix-a-a-xii-a-filiereleteoretica-si-vocationala-cursuri-de-zi

Informații importante: Aici aflăm câte ore sunt pe disciplină pe săptămână în fiecare an.
Suntem în proces de modernizare, cică. La gimnaziu e gata, la liceu urmează, totul
conform ordinului 3593/2014, care ne învață cum să facem curriculum. (dacă vă
interesează, îl aveți în preambul la planul-cadru pentru gimnaziu)
20. Normele de igienă pentru școli – ordinul ministrului sănătății 1955/1995
Link: http://www.isjdb.ro/static/files/management/IUNIE_2016/8._Ordin_MS_1955din1995_Norme_igiena.pdf
Informații importante: Să vedeți ce se încalcă (de fapt, cam ce se respectă), oricum e
depășit rău. Dar vă puteți amuza citindu-l.
21. Metodologia pentru programul „Școala Altfel” – ordinul ministrului
educației nr. 5034/2016
Link: https://lege5.ro/App/Document/gezdsobxgyyq/ordinul-nr-5034-2016-pentruaprobarea-metodologiei-de-organizare-a-programului-national-scoala-altfel-

Informații importante: Tot, e puțin, dar mai ales art 15, art 16.
22. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate
extrașcolară – ordinul ministrului educației nr. 5567/2011
Link: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/retea%20scolara/conexe/OM_5567_2011_Regulament-unitatiactivitati-extrascolare.pdf
Informații importante: articolul 6, articolul 7 și articolul 57 (CJE are dreptul să primească
sediu la Palatul Copiilor)
23. Metodologie organizare Bacalaureat (la fel și la Evaluare Națională) – se
abrobă anual. Pentru 2017 a fost ordinul ministrului educației 5070/2016

Link: http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2017/05/OMENCS-5.070-examende-bacalaureat-2017-1.pdf
Informații importante: În principiu tot, doar veți și da Bacalaureatul ☺)
24. Metodologie de organizare și funcționare învățământ profesional de stat ordinul ministrului educației nr. 5033/2016
Link: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5033_2016_metodologie_organizare_si_functio
nare_invatamant_profesional_de_stat.pdf
Informații importante: Mai mult doar pentru cei interesați/care vor să activeze în
domeniu. E metodologie stufoasă.

25. Metodologie de organizare și funcționare învățământul dual – ordinul
ministrului educației nr. 3554/2017
Link: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2017/inv.profesional/ORDIN%20Nr%203554.pdf
Informații importante: ca la 24.
26. Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor etc – ordinul ministrului
educației 3060/2014
Link: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/nonformal/ORDIN_3060_2014_organizare_act_timp_liber.pdf
Informații importante: Anexa 3 – ce obligații au elevii în tabără
27. Interzicerea segrerării școlare în unitățile de învățământ – Ordinul de
ministru al educației nr. 6134/2016
Link: https://www.edu.ro/ordin-cadru-nr-613421122016-privind-interzicereasegreg%C4%83rii-%C8%99colare-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bile-de%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
Informații importante: mai ales art 12.
28. Regulamentul de organizare și funcționare a CNE – ordinul ministrului
educației nr. 3838/2016

Link: https://lege5.ro/App/Document/gezdanjqgu4q/ordinul-nr-3838-2016-pentruaprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-national-al-elevilor
Informații importante: Tot. Tot. Tot.
ALTE DOCUMENTE:
29. Ghidul elevului reprezentant în Consiliul de Administrație, elaborat de CNE
Link: https://www.scribd.com/doc/316860693/Ghidul-Elevului-Reprezentant
Informații importante: Tot.
30. Rezoluția CNE
Link: https://docslide.com.br/documents/rezolutia-cne.html
Informații importante: Tot
31. Raportul CNE privind starea învățământului în 2016
Link:
http://cne.mykoolio.com/ss/4973/docs/doc_58b1d5d4bb126Raport%20sistem%20de%20%
C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt%20CNE.pdf
Informații importante: Tot
32. Strategii MEN – Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategia
pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Strategia pentru Educație și Formare
Profesională, Strategia pentru Învățământ Profesional și Tehnic șamd
33. Acte internaționale – Europa2020 – Education&Training –găsiți Monitor al
implementării la http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/etmonitor_ro, poziția European Youth Forum pe educație de calitate șamd
Ce putem să urmărim:
-

Ministerul educației naționale: www.edu.ro
Institutul de Științe ale Educației: www.ise.ro
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar:
www.aracip.eu
UNICEF - www.unicef.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție:
www.copii.ro
Salvați Copiii România: www.salvațicopiii.ro

-

Monitorul Oficial al României: www.monitoruloficial.ro
Repertoriu legislativ – toate actele normative din România, sortate http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
EduManager – site de știri educaționale www.edumanager.ro
Tribuna Învățământului – site de știri educaționae www.tribunainvatamantului.ro
Portal Invatamant – site de știri educaționale www.portalinvatamant.ro
Observatorul Educației – revistă lunară online de știri din educație
www.cpedu.ro/observatorul-educatiei
Activitate comisii educație din Parlament (Senat/Camera Deputaților)
Legislație.just.ro – site-ul „oficial” al legislației din România
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
www.tvet.ro

