
 

 

ACTE NORMATIVE SUBSECVENTE LEGII NAȚIONALE 

(METODOLOGII, NORME METODOLOGICE, REGULAMENTE) 
 

1) Ordin 5545 din 6 octombrie Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în 

învăţământul preuniversitar obligatoriu 

2) Ordin 5576 din 7 octombrie Metodologie privind criteriile de acordare a burselor pentru elevii din învățământul 

preuniversitar 

3) Ordin privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

4) Ordinul 5485 din 29 septembrie 2011 Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice 

5) Ordinul 5485 din 29 septembrie privind Metodologia privind recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite 

formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, 

învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, 

profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor antrenor în cluburile sportive şcolare, 

palatele şi cluburile copiilor 

6) Ordinul 5486 din 29 septembrie 2011 privind Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în 

învăţământul preuniversitar 

7) Ordinul 5489 din 29 septembrie 2011 Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în 

învățământul preuniversitar 

8) Ordinul 5530 din 6 octombrie din Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare 

9) Ordinul 5545 din 6 octombrie 2011 Metodologia privind acordarea titlului „profesorul anului” în învăţământul 

preuniversitar 

10) Ordinul 5547 din 6 octombrie 2011 - Regulament de inspectie a unităților de învățământ preuniversitar 

11) Ordinul 5549 din 6 octombrie privind Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a 

cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în management educațional 

12) Ordinul 5550 din 6 octombrie Regulament privind organizarea și funcționarea consiliului național de etică din 

învățământul preuniversitar 

13) Ordinul 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de 

invatamant 
14) Ordinul 5553 din 7 octombrie 2011 Metodologia privind echivalarea pe baza ects/sect, a învăţământului universitar 

de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul i de studii universitare 

de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

15) Ordinul 5554 din 7 octombrie 2011 privind Regulament de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 

16) Ordinul 5555 din 7 octombrie 2011 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 

gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar 

17) Ordinul 5556 din 7 octombrie 2011 privind Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

centrelor de documentare şi informare 

18) Ordinul 5557 din 7 octombrie 2011 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de inspector școlar general/general adjunct din inspectoratele școlare și de director alcasei corpului didactic 

19) Ordinul 5558 / 7 octombrie 2011. Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției 

de inspector școlar din inspectoratele școlare 

20) Ordinul 5559 din 7 octombrie 2011 privind Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ 

21) Ordinul 5560 din 7 octombrie 2011 privind Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 

22) Ordinul 5561 din 7 octombrie 2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar 

23) Ordinul 5577 din 7 octombrie 2011 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de 

excelenţă 

 

 


