
Constituția României, republicată;

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 87/2006;
 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările

ulterioare;
 H.G nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale;
 H.G. nr. 417/2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părărsirii timpurii a școlii în România;
 H.G. nr. 418/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții;
 H.G. nr. 317/2016 pentru aprobarea Strategiei educașiei și formării profesionale din România pentru

perioada 2016-2020;
 Ordinul M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.T. de reducere a fenomenului de

violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de

învăţământ preuniversitar;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a

personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.E.N. nr. 5211/02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizarea și desfășurare

a examenului național de definitivare în învățământ;
 Ordinul M.E.N. nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019;
 Ordinul M.E.N.C.Ş nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.E.N.C.Ş nr. 474210.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
 Ordinul M.E.N. nr. 4461/27.08.2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019;
 Ordinul M.E.N 4813/29.08.2018 – privind organizarea și desfășurarea examenului pentru Evaluare

Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a – în anul școlar 2018 - 2019;
 Ordinul M.E.N. nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal

de stat pentru anul şcolar 2019-2020;
 Ordinul M.E.N. nr. 5031/04.09.2018 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional

de stat și învățământul dual pentru anul şcolar 2019-2020;
 Ordinul M.E.N. nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în
anul şcolar 2018-2019.
 Ordinul M.E.N. nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învățământul preuniversitar;
 Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern

managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului M.F.P. nr. 946/2005

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;
 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/2011 privind aplicarea programului "A doua şansă";
 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare Programului „Şcoala

după şcoală”;
 Ordinul M.E.N. nr. 4005/2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
 OMEN 3913/07.06.2018 privind plata persoanele care fac parte din comisiile de examene și concursuri

2018 – Model Contract Civil prestare servicii – Model Raport de Activitate Comisii Examene Naționale;
 Legea Manualui Școlar;
 O.U.G. nr. 92/06.12.2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar



pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
 Hotărârea nr. 569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor

pentru naveta la și la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământ
preuniversitar de stat;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului M.E.N. nr. 3060/2014

pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp
liber în sistemul de învățământ preuniversitar de stat;
 Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi

desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii

personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. 48/18.07.2018 privind rețeaua școlară.


