
CELE MAI IMPORTANTE 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 

Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) persoanele condamnate penal 

definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în 

împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații 

care înlătură consecințele condamnării 

3. ORDIN nr. 4.811 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 

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 Nr.elevi/clasa, constituirea normei didactice 

inclusiv a consilierului scolar, abrogare art 66 (1) 

7. LEGE nr. 186 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea art. 

58 din Legea educației naționale nr. 1/2011 Tichete educationale Scoala 

dupa scoala (termen norme 20 septembrie). 

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. 4.813 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 

(C N P „Stefan Velovan“, CNE „Gheorghe Chițu“, CN „Carol I“, CN „Frații 

Buzești“ ) 

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. 1.456 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 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 
 


