
ORDIN nr. 3.565 din 13 aprilie 2018 

pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, 

folosirea,  scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema 

României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care 

fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017 

 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 7 mai 2018 

Data intrarii in vigoare : 7 mai 2018 

 

 

    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 544/2003 privind modelul 

sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi 

scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin 

nefolosibile, 

    în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 

modificările ulterioare, 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Normele metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din 

uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către 

inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4.511/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 654 din 9 august 2017, se modifică după cum urmează: 

    -  La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(2)  Sigiliile şi matriţele timbru sec cu stema României, confecţionate din 

metal, scoase din uz, se predau Direcţiei arhivelor naţionale istorice centrale 

sau direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pe bază de proces-verbal de 

predare-primire şi de inventar." 

 

    ART. II 

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

 

    ART. III 

    Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia 

generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi 

şi Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 

inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

                    Ministrul educaţiei naţionale, 

                    Valentin Popa 

 

    Bucureşti, 13 aprilie 2018. 

    Nr. 3.565. 

 

    ----- 


