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Articolul 94 
(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
elaborează şi implementează politica naţională în domeniul învăţământului preuniversitar. 
Ministerul Educaţiei Naționale are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii 
financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei. 

La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naționale a fost înlocuită de 

Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 
noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită, în domeniul învăţământului preuniversitar, 
următoarele atribuţii: 
a) elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale; 
b) monitorizează activitatea de evaluare externă; 

c) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ; 

d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre 
aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor 
de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de 
dezvoltare a parteneriatului social şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv al municipiului Bucureşti; 

La data de 30-12-2014 Lit. d) a alin. (2) al art. 94 a fost modificată de pct. 11 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 968 din 30 decembrie 2014. 

e) coordonează elaborarea şi aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, 
asigură şi supraveghează respectarea acestora; 
f) elaborează, evaluează, aprobă şi achiziţionează, după caz, manualele şcolare şi asigură 
finanţarea conform legii şi, în acest sens, este singura autoritate cu competenţe în domeniu; 

La data de 30-06-2014 Lit. f) a alin. (2) al art. 94 a fost modificată de pct. 18 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
486 din 30 iunie 2014. 

g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor 
subordonate şi a unităţilor conexe; 
h) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului; 

i) asigură omologarea mijloacelor de învăţământ; 

j) asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu 
aptitudini deosebite; 

k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi tinerilor 
cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale; 

l) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului şi 
autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri corespunzătoare; 

m) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a 
personalului didactic pentru politicile de interes naţional; 

n) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane; 

o) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale; 

p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte state şi cu 
organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului, formării profesionale şi al 
cercetării ştiinţifice; 
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q) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor, a diplomelor, a 
certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, 
încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi de 
recunoaşterea actelor de studii, conform legii; 

r) stabileşte structura anului şcolar; 

s) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării 
politicilor educaţionale naţionale; 

t) construieşte şi asigură funcţionarea optimă a Platformei şcolare de e-learning, precum şi a 

Bibliotecii Şcolare Virtuale; 

u) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora; 

v) dă publicităţii şi prezintă Parlamentului anual, până la data de 31 decembrie, raportul 
privind starea învăţământului preuniversitar în România, în care sunt prezentate inclusiv 
direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar;  

La data de 16-03-2019 Litera v) din Alineatul (2) , Articolul 94 , Sectiunea 1 , 
Capitolul VII , Titlul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 48 
din 11 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 13 martie 2019 

w) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul 
naţional de indicatori privind educaţia. 
x) coordonează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul 
preuniversitar de stat; 

La data de 30-06-2014 Lit. x) a alin. (2) al art. 94 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

486 din 30 iunie 2014. 
y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor şcolare 
prin controlarea periodică a modului de folosire a acestora de către instituţiile şi unităţile de 
învăţământ, avizează necesarul de formulare solicitat şi comanda pentru tipărirea acestora. 

La data de 30-06-2014 Lit. y) a alin. (2) al art. 94 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

486 din 30 iunie 2014. 
La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naționale a fost înlocuită de 
Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 
noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 

(3) În realizarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării înfiinţează, organizează şi 
finanţează comisii şi consilii naţionale. Organizarea şi funcţionarea acestora sunt stabilite prin 
ordin al ministrului educației și cercetării. De asemenea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

propune Guvernului înfiinţarea de agenţii. 
La data de 06-11-2019 sintagma: ministrului educaţiei naționale a fost înlocuită de 
Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 
noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 
La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naționale a fost înlocuită de 
Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 
noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 
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