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privind aprobarea Regulamentului specific  de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot în domeniul educației media  

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 26  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului României nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ 

preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, , 

- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447 din 31 august 2020, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu 

modificările ulterioare; 

-  Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4811/2020  privind aprobarea Metodologiei – cadru 

pentru  înființarea, organizarea și funcționarea  unităților de învățământ preuniversitar cu statut de 

unități-pilot, experimentale și de aplicație; 

- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4812/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4813/2020  pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot, 

experimentale și de aplicație,  

 

În temeiul prevederilor art. 15, alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 24/2020 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,  

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul specific  de selecție, organizare  și funcționare pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot în domeniul educației media,  prevăzut în Anexa nr. 1,  

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerul Educației și 

Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de 

învățământ cu statut de unități de învățământ pilot în domeniul educației media duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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