
CELE MAI IMPORTANTE 67 ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI CE NE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021 

1. OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021 

2. LEGE nr. 184 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011  

3. ORDIN nr. 4811 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație 

3.bis 1. OMEC nr. 3992 din 2 aprilie 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din 

inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic 

3.bis 2. OMEC nr. 3993 din 2 aprilie 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare 

4. Ordin 4979/2020 din 14 august 2020 Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 

5. OMEC 5565 din 14 sept/2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobata prin OMEC 4979/2020 

6. LEGE nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

7. LEGE nr. 186 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 

1/2011  

8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare 

a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

9. ORDIN nr. 4813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea 

unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație 

10. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 

11.  ORDIN nr. 5487/1494/2020 MS si MEC MĂSURI din 31 august 2020 de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

12.  ORDINUL nr. 1456 din 25 august 2020 NORME DE IGIENĂ din 25 august 2020 din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

13. Ordin 5545/10 septembrie 2020 METODOLOGIE CADRU privind desfasurarea activitatilor didactice prin 

intermediul tehnologiei si al, precum si pentru prelucrarea datelor cu character personal. 

14. OMEC 5447/9 sept.2020 Regulamentul – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar ROFUIP 

15.  OMEC 5449 Calendarul admiterii in inv.profesional de stat pt. anul scolar 2020-2021 

16.  OMEC 5457/2020 Desfasurarea admiterii in inv.liceal de stat pt.anul sc.2020-2021 

17.  OMEC 5455/2020 Organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul 

scolar 2020-2021 

18.  OMEC 5453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2021 

19.  HG nr.782/2020 Prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 

septembrie 2020 

20.  Lege 203/2020 pt.modificarea L 55/2020 privind unele masuri pt.prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19. Posibilitatea desf.concursurilor pe posturile vacante si temporar vacante pentru posturile 

auxiliare si nedidactice 

21. OMEC 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national 

pt.definitivare in inv.preuniversitar 

22.  OMEC 5574 din 17 sept.2020 privind organizarea si desf.concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat 

23. OMEC 5599 din 21 sept.2020 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare 

pt.inv.preuniv.de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, 

precum si emiterea avizului conformin vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru 

anul scolar2021-2022 



24. NOTA MEC 10335/9.10.2020 privind utilizarea modelelor de ,,Condica de prezenta”/,,Fisa de prezenta” 

destinate consemnarii prezentei cadrelor didactice 

25. NOTA MEC 35921/DGIP/14.10.2020 Precizari privind organizareasi desfasurarea activitatii de inspectie 

scolara, in anul 2020-2021 

26. OMEC nr. 5767/2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă 

destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 

27. OMEC nr. 5924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a 

activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare 

28. LEGE nr. 226/30.oct 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

29. NOTA MEC nr. 36347/26.10.2020 a MEC ce contine recomandari privind organizarea activitatii didactice online 

in conditii de securitate 

30. HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020 a CNSU privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

31. OUG nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 

din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă  

32. OMEC Nr. 5972/2020 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 

33. HOTĂRÂRE nr. 53 din 08.11.2020 a CNSU privind aprobarea suspendării activităților care impun prezența fizică 

a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line 

34. OMEC nr. 5956/4.11 2020 privind înființarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București 

de Excelență 

34. Bis OMEC nr. 5.562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene 

de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență 

35. Ordinul nr. 5967/10.11 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și 

echivalare a creditelor profesionale transferabile 

36. Ordinul nr. 5977/11.11 2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și 

cercetării nr. 5.447/2020 

37. ORDIN nr. 5927 din 3 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și 

cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităților de 

evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și a acreditării pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat și particular, pe perioada stării de alertă 

38. LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(Sustinerea inv.profesional-dual prin scutirea agentilor economici de impozit pt.profitul investit)  

39. OMEC nr. 5991/23.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 

40. OMEC nr. 5975/9.11 2020, MOf 1192 și 1192 bis/8.12.20, privind aprobarea programelor pentru susținerea 

concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar 

41. OMEC nr. 6122/7.11.2020 privind modificarea OMEC 5972/2020  pentru suspendarea activităţilor care 

presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar 

42. HG 1064 /2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 

2020-2021 

43. OMEC nr. 6018/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

3.103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar 

44. OMEC nr. 5708 din 8 octombrie 2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea 

Învățământului Preuniversitar 

45. OMEC Nr. 4738/2020, precum si a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achizitionate prin Programul 

national „Scoala de acasa“ 



46. OMEC nr. 5976/9.12.2020, MOf 1198 si 1198 bis anexele 1 și 2,  privind aprobarea programelor pentru 

susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar 

47. OMEC nr. 5018/16.11 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar 

48. HG 993/18.11.2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, 

acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație. 

49. HG 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 

2020-2021 

50. OMEC nr. 6037/2020 privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.141/2019 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională 

51. OMEC nr. 6063/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 

internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere 

europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o 

limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a 

competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 

52. HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de 

acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar 

53. OMEC nr. 6201/2020 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice 

pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 17-a 

54. OMEC nr. 6200/16.12 2020 pentru modificarea si completarea Anexei la ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin 

intermediul tehnologiei si a internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (NEPUBLICAT 

IN MOF!) 

55. OMEC nr. 5915/2.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii 

(NEPUBLICAT IN MOF!) 

56. OMEC nr. 6091/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.708/2020 privind 

desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar 

57. OMEC nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar 

58. OMEC nr. 6.234 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului specific de selecție, organizare și 

funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media 

59. OME nr. 3.090 din 8 ianuarie 2021 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a 

preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

60. OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene (Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) lit. c) din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de 

functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri 

publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul 

ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.) 

61. OME nr. 3.108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020 

62. OME nr. 3.164 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației 

și cercetării nr. 5.599/2020 

63. OME nr. 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și 

cercetării nr. 5.991/2020 

64. OME nr.3203/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind 

organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022 



65. OME Nr.3174/2021 privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 

examenului de certificare a calificarii profesionale 

a absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului 

delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 5.005/2014 

66. OME nr.3174/2021 privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 

examenului de certificare a calificarii profesionale 

a absolventilor invatamantului postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului 

delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 5.005/2014 

67. OME Nr. 3.151/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.511/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si 

a timbrului sec cu stema Romaniei de catre inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat si particular 

acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de invatamant preuniversitar 

 

Președinte SI ,,Spiru Haret" Dolj prof. Nicu Cotescu 


