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Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 12.05.2004.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 şi 3 din Legea nr.
102/1992 privind stema ţării şi sigiliul de stat şi al art. 2 lit. b) din Legea nr. 75/1994
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat şi particular, au obligaţia arborării
drapelului României în mod permanent, atât pe edificiile în care îşi au sediul, cât şi în
interiorul lor, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile
de protocol şi festivităţi.
(2) Drapelul României se arborează, potrivit prevederilor legale, alături de drapelul
Consiliului Europei şi de drapelul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.
Art. 2. În fiecare sală de clasă şi în celelalte spaţii în care se desfăşoară procesul instructiveducativ din unităţile de învăţământ prevăzute la art. 1 se aşază stema României în
culori, cu înălţimea minimă de 41 cm, confecţionată din orice material, potrivit
modelului prevăzut de lege, precum şi harta administrativă a României la scara
1/400.000 sau 1/500.000.
Art. 3. (1) Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit art. 1 şi 2, cu
steme, drapele şi hărţi se face prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind
achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular se face prin grija
conducătorilor acestor instituţii.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi ministerelor care au în subordine instituţii
de învăţământ preuniversitar, dotarea acestora realizându-se prin grija ordonatorilor
principali de credite.
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