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Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;



Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005,
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;



Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a
furnizorilor de educaţie timpurie – 3.06.2011;



HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de
funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în
învăţământul preuniversitar



H.G nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;



Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;



O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare;



OMECTS 5562/ 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor transferabile;



OMECTS 6143/2011 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului
didactic şi didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare;



Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice;



ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022;



O.M.E.C nr.5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional
de definitivare în învăţământ;



ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020;



Ordinul M.E.N. nr.3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind
aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a
Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi
extraşcolare;



O.M.E.C.T.Ş. nr. 5561/07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;



HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și
măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență
instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de
publicare a informațiilor de interes public;



HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a
riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii
de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a
impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de
corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în
cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de
evaluare a incidentelor de integritate;



ORDIN nr. 4.831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului
didactic din învățământul preuniversitar;



ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;



ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;



LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;



LEGEA nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;



LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției;



LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*) pentru declararea şi controlul averii
demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor
publici;



LEGEA nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;



LEGEA nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;



ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației;



Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;



Ordinul comun ME/MS nr. 5196/03.09.2021, 1756/03.09.2021 privind aprobarea măsurilor de
ORGANIZARE a activității în cadrul UNITĂȚILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT;



Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;



ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
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