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REGULAMENTELOR, NORMELOR METODOLOGICE, INSTRUCŢIUNILOR ŞI A 
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Repartizarea la nivelul MECTS (cu excepţia celor repartizate la ISJ)

Nr.
crt. Denumirea actului normativ Articol din LEN

1 Regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ 6 (2)
2 Conţinutul şi formatul actelor de studii 6 (3)

3 Norme  metodologice  privind  finanţarea  de  bază  în  învăţământul  obligatoriu  public  şi  privat 
acreditat, în baza şi în limitele costului standard per elev sau preşcolar

9 (2)- (4), 101 (2), 
104(4)

4 Metodologie  pentru  stabilirea  relaţiilor  juridice,  patrimoniale,  financiare  şi  administrative  ale 
unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a LEN 19 (5)

5 Nomenclatorul specializărilor şi calificărilor care se pot dobândi prin învăţământul preuniversitar 23(2)
6 Metodologia de organizare a unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, conţinutul educativ 27 (2)

7 Metodologia  de  aprobare  a  standardele  de  calitate  pentru  unităţile  de  educaţie  timpurie 
antepreşcolară 27 (2)

7 Metodologie  privind  tipurile  şi  modalităţile  de  finanţare  a  serviciilor  de  educaţie  timpurie 
antepreşcolară 27 (4)

8 Metodologie privind acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară 27 (5)
9 Metodologie privind organizarea programului ‘A doua şansă’ 29(4), 30(2)

10 Registrul naţional al calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul 
preuniversitar 32 (1), 44 (1)

11
Regulament  privind  recunoaşterea  rezultatelor  învăţării  dobândite  de  absolvenţii  învăţământului 
liceal - filiera tehnologică sau vocaţională în vederea continuării studiilor în învăţământul terţiar 
non-universitar

33 

12 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării profesionale 33 (4), 77 (6)-(8)
13 Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal 44 (8)

14 Metodologiile specifice privind activitatea de predare şi de educare la limba şi literatura maternă, la 
istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale şi la educaţie muzicală 46(6)

15 Înfiinţarea Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată 57 (2)

16
Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaţionale, materiale şi 
financiare  pentru derularea  activităţilor  de  sprijin  a  copiilor  şi  tinerilor  capabili  de  performanţe 
deosebite

57 (3), 94(2)j

17 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea programelor de tip „Şcoala după şcoală” 58 (3)

18 Regulament privind organizarea alternativelor educaţionale 59(1)

19 Aprobarea  condiţiilor  pentru  sprijinirea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  particular  şi 
confesional acreditate 60 (5)

20 Aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul de stat 44(7), 61 (5), 94 (2) 
d)

21 Aprobarea Curriculumului Naţional (planuri - cadru şi programe) 64 – 68, 94(2)e

22 Metodologie privind elaborarea manualelor şcolare alternative 69 (2)

23 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Virtuale şi a platformei şcolare de e-learning 70 (2)-(4)
94 (2) t)



24 Metodologii privind organizarea evaluărilor la finalul clasei pregătitoare, a clasei a II-a, a IV-a, a 
VI-a 74

25 Metodologie privind organizarea evaluării naţionale la finalul clasei a IX-a 74

26 Metodologie - cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a 76 (1)-(4)

27 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 
77 (1) – (5), 
78 (1)-(11)

28 Criterii generale de acordare a burselor de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor 
social, bursa meritul olimpic, burse Guvernul României pentru elevii din mediul rural şi alte burse 82 (3)

29 Metodologie privind examinarea stării de sănătate a elevilor 83(2)
30 Norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora 94 (2) u)

31 Norme  interne  privind  modalităţile  de  recunoaştere  şi  echivalare  a  studiilor,  a  diplomelor,  a 
certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate 94(2)q

32 Aprobarea structurii anului şcolar 94(2)r
33 Aprobarea finanţării de bază a unităţilor şcolare 104(3)

34 Ordin  privind  recompensarea  financiară  a  elevilor  care  au  obţinut  performanţe  la  olimpiadele 
şcolare şi sportive 109 (1), c)

35 Aprobarea programelor de studii pentru masteratul didactic 238(2)
36 Aprobarea criteriilor de acordare a burselor pentru studenţii care frecventează masteratul didactic 238 (5)

37 Aprobarea standardelor profesionale, în vederea elaborării planurilor de învăţământ ale studiilor de 
licenţă în specialitatea învăţământului primar şi preşcolar 238 (7)

38 Constituirea unei reţele permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice 
din cadrul masterului didactic 239 (2)

  39 Metodologie pentru organizarea examenului de definitivat 241 (1)

40 Metodologie de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor 
oferite 

244 (3)

41 Sistem de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 245 (8)
42 Metodologie privind procedura şi criteriile de selecţie pentru corpul naţional de experţi 246 (2)
43 Metodologie de organizare a concursurilor pentru inspectori şcolari generali şi generali adjuncţi 259 (1)
44 Norme metodologice referitoare la acordarea concediului legal 270

45 Regulament privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de 
disciplina de pe lângă inspectoratul şcolar,, ale colegiului central de disciplină al MECTS 

280 (9)

46 Aprobarea structurii, organizării şi funcţionării Autorităţii Naţionale pentru Calificări 340(5)

47 Aprobarea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe 
profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi

342(2)

48 Metodologie de acreditare, evaluare periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă 343, 344(2)
49 Metodologie de organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă 343, 344(2)

50 Metodologie  pentru  identificarea,  evaluarea  şi  recunoaşterea  rezultatelor  învăţării  dobândite  în 
contexte non-formale şi informale 345 (3)

51 Metodologia pentru acordarea creditelor transferabile 347(2)

52 Instrumente şi metodologii comune referitoare la formarea specialiştilor în consiliere şi orientare în 
educaţie şi formare profesională, utilizarea instrumentelor Europass şi Youthpass 353(2)

53 Normele privind deschiderea, gestionarea şi accesul la contul pentru educaţie permanentă (500 euro) 356 (1)-(8)

54 Norme  metodologice  de  elaborare  a  statutului  şi  rutei  de  profesionalizare  a  personalului  care 
lucrează în domeniul educaţiei permanente 357

55 Metodologia de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al tiinţeiȘ 358

56 Set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza şi prognoza activităţilor de învăţare pe tot 
parcursul vieţii 359


