
ORDIN nr. 5.461 din 12 noiembrie 2018 

pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităţilor de învăţământ  din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 22 noiembrie 2018 

Data intrarii in vigoare : 22 noiembrie 2018 

 

 

    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

6.564/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

922 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 4 litera d), punctul (iii) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

    "(iii) pentru unităţile de învăţământ liceal care şcolarizează 

preponderent pe filiera tehnologică, în funcţie de domeniul pregătirii 

de bază: 

    -  liceu tehnologic; 

    –  liceu agricol; 

    –  liceu de agricultură şi industrie alimentară; 

    –  liceu de chimie industrială; 

    –  liceu de construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

    –  liceu economic; 

    –  liceu de electronică; 

    –  liceu de electronică şi automatizări; 

    –  liceu de electrotehnică; 

    –  liceu de electromecanică; 

    –  liceu energetic; 

    –  liceu de fabricare a produselor din lemn; 

    –  liceu de industrie alimentară; 

    –  liceu de marină; 

    –  liceu de metrologie; 

    –  liceu de mecanică:  

    –  agricolă; 

    –  agricolă şi forestieră;  

    –  auto;  

    –  în construcţii; 

    –  industrială; 

    –  navală; 



    –  liceu metalurgic; 

    –  liceu de protecţia mediului; 

    –  liceu de petrol şi gaze; 

    –  liceu de producţie media;  

    –  liceu silvic; 

    –  liceu de textile pielărie; 

    –  liceu de telecomunicaţii; 

    –  liceu de turism şi alimentaţie;  

    –  liceu de transporturi:  

    –  auto;  

    –  aerian; 

    –  feroviar;  

    –  forestier;  

    –  maritim." 

 

    2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu 

următorul cuprins: 

    "ART. 4^1 

    În cazul în care există solicitări de atribuire a unor denumiri 

care nu sunt menţionate la art. 4, acestea se transmit spre analiză 

Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea obţinerii avizului 

acestuia." 

 

    3. După capitolul III - Atribuirea de denumire pentru unităţile de 

învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) se 

introduce un nou capitol, capitolul IV - Atribuirea sau modificarea 

denumirilor unităţilor de învăţământ înfiinţate/reorganizate la 

iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale, cu următorul cuprins: 

    "    CAP. IV 

    Atribuirea sau modificarea denumirilor unităţilor  de învăţământ 

înfiinţate/reorganizate la iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale 

    ART. 22 

    (1)  Atribuirea de denumire, în situaţiile menţionate la art. 29^1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ordin al ministrului, 

conform prevederilor art. 29^1 alin. (9)-(10) din aceeaşi ordonanţă de 

urgenţă. 

    (2)  În situaţiile ce intră sub incidenţa art. 61 alin. (4^1) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, atribuirea/modificarea de denumire, de asemenea, se 

realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin ordin al 

ministrului." 

 

 

 

    ART. II 

    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie 

permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, autorităţile 

administraţiilor publice locale sau judeţene, inspectoratele şcolare 



şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

                    p. Ministrul interimar al educaţiei naţionale, 

                    Gigel Paraschiv, 

                    secretar de stat 

 

    Bucureşti, 12 noiembrie 2018. 

    Nr. 5.461. 

 

    ----- 

 

 

 


