
Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea compartimentului Învăţământ preşcolar 

 

 

     

Departament/ 
Compartiment 

Actul normativ (emitent/număr) Denumire (conținut) 

 

 

Organizare şi 
curriculum 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 
4.694/2.08.2019  

Curriculum pentru educaţia timpurie 

 

 

Ordin nr. 5233/01.09. 2008 Aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta 
cuprinsă între naştere şi 6/7 ani 

 

 

  

Ordin nr.4464/07.09. 2000 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar 
 
 

Ordin nr. 3851/17.05.2010 Aprobare Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a 
copilului de la naştere la 7 ani 

 

 

Nota nr. 28.259/09.03.2000 Documentele de evidenţă ale activităţii educatoarelor 
 
 

Nota nr. 46267/28.09.2010 Activităţile specifice funcţiei de diriginte 
 
 

Ordin nr. 3850/17.05.2010 Standardele privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi 
Normativul de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie 

 

 

 Monitorul Oficial Nr.884/ 15 septembrie 2021 Pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naşionale nr.1/ 2011 sşi 
abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale 

 

 

Ordine şi 
metodologii 

HG 1252 / 12 decembrie 2012 Aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară  

 

Ordin  ME nr.5.196 din 3 septembrie 2021 şi Ordinul MS nr. 
1.756 din 3 septembrie 2021  

Pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de 
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2 

 

 

Ordin nr. 5.154/ 30 august 2021 Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

 

Ordin MS nr. 1955 din 18/10/1995    Ordinul nr. 1456/2020 
   Aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si 

instruirea copiilor si tinerilor         Aprobarea Normelor de igienă din unităţile 
pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi 
tinerilor    

 



Monitorul Oficial Nr. 876 din 13 septembrie  2021 Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul 
învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemieie de COVID-19  

 

Ordinul MENSCŞ/MS nr. 5298/2011  Aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor 
şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru 
promovarea unui stil de viaţă sănătos  

 

Ordin 1563/12.09.2008 
Aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 
principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 
adolescenţi   

 

Monitorul Oficial Nr. 771 din 3 octombrie 2016 Metodologie de organizare a Programului naţional “Şcoala altfel” 

 
 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr.  5259/12.11.2019 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 

 

 

(Ordinul MENCS nr. 5079/2016)  Ordinul ministrului 
Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 

Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

 

 

Legea 1/2011 Legea educaţiei naţionale 
 
 

Anexă la ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 
5259/12.11.2019 

Completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011  

 

 

OMENCŞ 4742/10.08.2016 Statutul elevului 
 
 

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 Ordin privind structura anului şcolar 2020-2021  
 

OMECŞ 5036/25.08.2015 Modificarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin OMECTS 5574/2011 

 

 

Legea 272/2004, republicata 2014 Protectia si promovarea drepturilor copilului 

 

 

  

Legea nr. 248/2015  Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate  

 

http://www.sindicatinvatamantbuzau.ro/metodologie-scoala-altfel-monitorul-oficial-nr-771-din-3-octombrie-2016/
http://www.sindicatinvatamantbuzau.ro/metodologie-scoala-altfel-monitorul-oficial-nr-771-din-3-octombrie-2016/
http://www.sindicatinvatamantbuzau.ro/ordinul-ministrului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice-nr-573914-11-2016/


Legea nr. 53/2003 actualizată Codul muncii  
 

OMENCS nr 3637 /12.04.2016  
ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului  ministrului Educației Naționale 
nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, 
excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de 
învățământ preuniversitar   

 

Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 5547/ 06.10.2011 

REGULAMENTUL DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR  

 

Legea 544/2001, actualizată Liberul acces la informațiile de interes public  
 

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 
Modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  

 

Ordin 5559/2011  Aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă 
al personalului didactic din învăţământ  

 

Anexa  la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului  nr. 4865/16.08.2011  NORME METODOLOGICE PENTRU STABILIREA OBLIGAŢIEI 

DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN 
INSPECTORATELE ȘCOLARE, UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, UNITĂŢILE 
CONEXE, PRECUM ȘI A PERSONALULUI DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 
DIN INSPECTORATELE ȘCOLARE ȘI A PERSONALULUI DIDACTIC DIN 
CASELE CORPULUI DIDACTIC   

 

  

Ordinul 5487/1494/2020  Aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2   

  ORDIN Nr. 5545/2020 

Aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal  

 

      

 


