Anexaa 2 - Inventarul legislatiei in invatamantul universitar

CAPITOL

TITLUL III: Învăţământul superior
Legislația primară (legi, OUG, Legislația secundară (hotărâre
OG)
de guvern)

SECȚIUNE
Societăți antreprenoriale
studențești (SAS)

Casa de cultură a
studenților

Legislația terțiară (Ordinul de ministru)

Legea 1/2011 (art. 123)

Legea 1/2011 (art. 126)

CAPITOLUL
II: Structura
organizatorică a
instituţiilor de
învăţământ
superior

Unităţile de învăţământ
preuniversitar înfiinţate în
structura instituţiilor de
învăţământ superior

Învăţământul superior
pentru minorităţile
naţionale
SECŢIUNEA
1: Structura anului
universitar

Hotărârea nr. 801/2004 privind
Ordinul nr. 459/2019 privind aprobarea Metodologiei
organizarea și funcționarea
pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale
caselor de cultură ale
studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc
studenților și a Complexului
"Tei"
Cultural Sportiv Studențesc Tei

Legea 1/2011 (art. 129, art.
131¹)

Ordinul nr. 5090/2019 pentru aprobarea 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 2020-2021

Legea 1/2011 (135)

Ordinul nr. 3894/2013 privind repartizarea cifrei de
școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea
admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

Legea 1/2011 (art. 136)

Norme de aplicare
(neadoptate prin OM)

MEN

Hotărârea nr. 365/2014 privind
înființarea Casei de Cultură a
Studenților din municipiul
Suceava
Hotărârea 260/2019 privind
Ordinul 3131/2018 privind includerea în planurile de
aprobarea cifrelor de școlarizare
învățământ, pentru toate programele de studii
pentru învățământul
Legea 1/2011 (art. 114 - 130) preuniversitar de stat și pentru
universitare organizate în instituțiile de învățământ
învățământul superior de stat în superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor
de etică și integritate academică
anul școlar/universitar 20192020
Legea nr. 288/2004 privind
Ordinul 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru
organizarea studiilor
de organizare și desfășurare a examenelor de
universitare
licență/diplomă și disertație
Hotărârea 326/2019 privind
aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al
specializărilor/programelor de
Legea 1/2011 (art. 131-135)
studii universitare și a structurii
instituțiilor de învățământ
superior pentru anul universitar
2019-2020

CAPITOLUL
I: Dispoziţii
generale

Emitent

MTS

MEN

MEN

MEN

Metodologia pentru
organizarea acțiunilor
caselor de cultură ale
studenților și ale
Complexului Cultural
Sportiv Studențesc "Tei",
din 12.03.2019

SECŢIUNEA
2: Programe de studii
universitare

Legea 1/2011 (art. 137-138)

MEN

Hotărârea 326/2019 privind
aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al
Ordinul nr. 5376/2017 privind aprobarea domeniilor și
specializărilor/programelor de specializărilor/programelor de studii universitare corelate
studii universitare și a structurii
cu sectoarele economice cu potențial de creștere în
instituțiilor de învățământ
România
superior pentru anul universitar
2019-2020, din 23.05.2019

MEN

Ordinul nr. 5800 privind înregistrarea instituțiilor de
învățământ superior acreditate din România în Sistemul
de informare al pieței interne - IMI
Ordinul nr. 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea, desfășurarea și normarea
activităților didactice la formele de învățământ la distanță
și cu frecvență redusă la nivelul învățământului superior;
in vigoare

SECŢIUNEA 3: Forme
de organizare
Legea 1/2011 (art. 139-140)

Legea 1/2011 (art. 141)

Legea 1/2011 (art. 142)

MEN

MEN

Ordinul nr. 4945/2012 privind domeniile și programele de
studii universitare de masterat evaluate de Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior;
modificat prin Ordin nr. 5823/2012

MEN

Ordinul 5272/2015 privind aprobarea Procedurii de
aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă
finalizarea studiilor

MEN

Hotărârea nr. 728/2016 privind
aprobarea conținutului și
formatului actelor de studii care
Ordinul 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului
vor fi eliberate absolvenților
privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ
ciclului II - studii universitare de
superior
masterat și absolvenților ciclului
I și ciclului II de studii
universitare oferite comasat

SECŢIUNEA
4: Contracte de studii

SECŢIUNEA
5: Admiterea în
programe de studii

Hotărârea 318/2019 privind
Ordinul 4945/2012 privind domeniile și programele de
domeniile și programele de
studii universitare de masterat evaluate de Agenția
studii universitare de master
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
acreditate și numărul maxim de
organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior;
studenți ce pot fi școlarizați în
modificat prin Ordin nr. 5823/2012
anul universitar 2019-2020

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat

MEN

SECŢIUNEA
5: Admiterea în
programe de studii

SECŢIUNEA
6: Examene de
finalizare a studiilor

Legea 1/2011 (art. 142, alin 7¹,
7², 7³)

Ordinul 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei
privind mobilitatea academică a studenților

MEN

Legea 1/2011 (art. 143)

Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare și desfășurare a examenelor de
licență/diplomă și disertație, cu modificările ulterioare

MEN

Legea 1/2011 (art. 143)

Ordinul nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor
la actele de studii și a documentelor școlare universitare
emise de instituțiile de învățământ superior din România

MEN

Legea nr. 60/2000 privind
dreptul absolvenților
învățământului superior
particular de a susține
examenul de finalizare a
studiilor la instituții de
învățământ superior de stat
acreditate
Ordonanța nr. 42/2015 privind
dreptul absolvenților de a
beneficia de acte de studii
recunoscute la finalizarea unor
studii neautorizate și
sancționarea instituțiilor de
învățământ care școlarizează
fără autorizare

SECŢIUNEA
7: Examenele de
evaluare pe parcurs a
studenţilor

MEN

Legea 1/2011 (art. 144-145)
Ordinul 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de
recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master
sau postuniversitar eliberate de instituțiile acreditate de
învățământ superior din străinătate

Hotărârea nr. 49/1999 privind
înființarea Centrului Național de
Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor

MEN

Metodologia-cadru
pentru recunoașterea
parțială a studiilor
absolvenților școlilor
sanitare postliceale, cu
diplomă de bacalaureat,
în vederea continuării
studiilor în învățământul
superior medical la
programele de studii
universitare de licență
"Asistență medicală
generală", din 29.06.2018

Legea 1/2011 (art. 146-147)

Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de
Hotărârea nr. 49/1999 privind doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute
înființarea Centrului Național de
în străinătate
Ordin nr. 4697 din 2 august 2019 pentru aprobarea
Recunoaștere și Echivalare a
Metodologiei privind eliberarea adeverinței de
Diplomelor
conformitate a studiilor universitare cu prevederile
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii
care au studiat în România, în scopul desfășurării
activității didactice la nivel de învățământ superior în
străinătate

Hotărârea nr. 918/2013 privind
aprobarea Cadrului național al
calificărilor

SECŢIUNEA 8: Diplome Recunoașterea diplomelor

MEN

MEN

Ordinul nr. 3199/2012 pentru aprobarea Metodologiei
privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în
România a adeverinței de conformitate a studiilor cu
prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoașterea calificărilor profesionale; in vigoare

MEN

Ordinul nr. 3677/2012 privind echivalarea și
recunoașterea actelor de studii obținute în străinătate
care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip
Bologna implementate în România; in vigoare

MEN

Ordinul nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de
recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în
străinătate; in vigoare

MEN

Ordinul nr. 6551/2011 privind documentele școlare și
universitare oficiale care se întocmesc numai în limba
română (in vigoare)

MEN

Ordinul nr. 3619/2018 pentru aprobarea Metodologiei
privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea
recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau
postuniversitar eliberate de instituții acreditate de
învățământ superior din străinătate

MEN

Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării
generalizate a Sistemului european de credite
transferabile

MEN

Hotărârea nr. 1424/2006 pentru
aprobarea metodologiei-cadru
de organizare a programelor de
studii integrate, oferite de două
sau mai multe universități, care
conduc la obținerea de diplome
comune

Legea nr. 200/2004 privind
recunoașterea diplomelor și
calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din
România

calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din
România
Ordinul nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor
la actele de studii și a documentelor școlare universitare
emise de instituțiile de învățământ superior din România

MEN

Ordinul nr. 6563/2011 pentru aprobarea Calendarului
activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea
pe baza ECTS/SECT a învățământului 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 licență, pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.553/2011, sesiunea 2012, și a Calendarului activităților
prevăzute în Metodologia privind recunoașterea și
echivalarea competențelor profesionale dobândite
formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice
care ocupă funcții de educatori/educatoare,
institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistruinstructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice
de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor
pentru învățământul primar, profesor de instruire
practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive
școlare, palatele și cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.484/2011, sesiunea 2012 (in vigoare)

CAPITOLUL
III: Organizarea
studiilor
universitare

Echivalarea pe baza
SECȚIUNEA 9: Credite
ECTS/SECT a diplomelor și
de studii
atestatelor

Legea 1/2011 (art. 148-149)

Ordinul nr. 3344/2018 pentru aprobarea Calendarului
activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea
pe baza ECTS/SECT a învățământului 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 licență, pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.553/2011, sesiunea 2017-2018

MEN

Ordinul nr. 5553/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului
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 licență, pentru cadrele
didactice din învățământul preuniversitar; modificat de
Ordin nr. 4111/2012 si Ordin nr. 5120/2014

MEN

Metodologie din 2011

SUBSECŢIUNEA
A: Organizarea

Legea 1/2011 (art. 150)

Legea 1/2011 (art. 150, alin 4)
Legea 72/ 2007 privind
stimularea încadrării în muncă
a elevilor și studenților
Practica studenților

SECŢIUNEA 10: Ciclul I Studii universitare de
licenţă

Legea 258/2007 privind
practica elevilor și studenților
Legea 335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru
absolvenţii de învăţământ
superior

Hotărârea nr. 326/2019 privind
aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al
specializărilor/programelor de
studii universitare și a structurii
instituțiilor de învățământ
superior pentru anul universitar
2019-2020

Ordinul nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii
privind gestionarea și eliberarea atestatelor de echivalare
pe baza ECTS/SECT a învățământului 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 licență, pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar, și a Procedurii privind
gestionarea și eliberarea atestatelor de recunoaștere și
echivalare a competențelor dobândite formal, nonformal
și informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de
educatori/educatoare, institutori/institutoare,
învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în
vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru
învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul
primar, profesor de instruire practică, respectiv profesorantrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile
copiilor; in vigoare

MEN

Ordinul nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului
activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea
pe baza ECTS/SECT a învățământului 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 licență, pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5.553/2011, sesiunea 2019-2020

MEN

Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ; modificat
de Ordin nr. 5552/2011

MEN

SECŢIUNEA 10: Ciclul I Studii universitare de
licenţă

Hotărârea nr. 918/2013 privind
aprobarea Cadrului național al
calificărilor

Registrul Naţional al
Calificărilor din
Învăţământul Superior
(RNCIS)

Legea 1/2011 (art. 150, alin. 7)

SUBSECŢIUNEA
B: Admiterea

Legea 1/2011 (art. 151)

SUBSECŢIUNEA C: Diploma

Legea 1/2011 (art. 152)

SUBSECŢIUNEA
A: Organizarea

Legea 1/2011 (art. 153 - 155)

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de
înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul
superior în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS)

Hotararea nr. 917/2018 privind
· Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de
aprobarea registrului national al
pregătire profesională și înregistrarea acestora în Registrul
calificarilor profesionale din
Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE)
Romania
Ordinul nr. 3782/2015 privind aprobarea Metodologiei de
primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state
terțe UE în unitățile de învățământ
preuniversitar/instituțiile de învățământ superior
acreditate/autorizate provizoriu, în anul școlar/universitar
2015-2016
Ordinul nr. 4868/2006 privind suplimentul la diplomă
Hotărârea 607/2014 privind
aprobarea conținutului și
formatului actelor de studii care
Ordinul nr. 5289/2008 privind diploma de licență și
vor fi eliberate absolvenților
suplimentul la diplomă
ciclului I - studii universitare de
licență

Hotărârea nr. 318/2019 privind
domeniile și programele de
studii universitare de master
acreditate și numărul maxim de
studenți ce pot fi școlarizați în
anul universitar 2019-2020

MEN

MEN

Ordinul nr. 3841/2012 pentru aprobarea condițiilor
privind organizarea masterului didactic; modificat prin
Ordin nr. 5745/2012 si Ordin nr. 3851/2017

MEN

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat

MEN

Hotărârea nr. 404/2006 privind
organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de
masterat

SECŢIUNEA 11: Ciclul II
- Studii universitare de
master
SUBSECŢIUNEA
B: Admiterea

SUBSECŢIUNEA C: Diploma

Legea 1/2011 (art. 156)

Legea 1/2011 (art. 157)

Legea 1/2011 (art. 158 - 162)

Hotărârea 728/2016 privind
aprobarea conținutului și
formatului actelor de studii care
vor fi eliberate absolvenților
ciclului II - studii universitare de

Ordinul nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a
școlilor doctorale, pe domenii
Ordinul 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei
privind mobilitatea academică a studenților
Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare a studiilor universitare de doctorat și a
sistemelor de criterii, standarde și indicatori de
performanță utilizați în evaluare
Ordinul nr. 3100/2019 privind înființarea domeniilor de
doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii
universitare de doctorat

MEN
MEN

MEN

Metodologie din 2012

MEN

Metodologie din 2015

Legea 1/2011 (art. 158 - 162)

Ordonanța nr. 9/2018 privind
modificarea și completarea
unor acte normative în
domeniul educației
SUBSECŢIUNEA
A: Organizarea

Ordonanța de urgență nr.
127/2000 privind organizarea
doctoratului și a studiilor
avansate academice în cadrul
Academiei Române
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 96/2016 pentru
modificarea și completarea
unor acte normative în
domeniile educației, cercetării,
formării profesionale și
sănătății, modificată prin OUG
54/2017, aprobată prin Legea
100/2018

SECŢIUNEA 12: Ciclul
III - Studii universitare
de doctorat

SUBSECŢIUNEA
B: Admiterea

SUBSECŢIUNEA
C: Studentul-doctorand

SUBSECŢIUNEA
D: Conducătorul de
doctorat

Legea 1/2011 (art. 163)

Legea 1/2011 (art. 164 - 165)

Legea 1/2011 (art. 166 - 170)

Hotărârea nr. 681/2011 privind
aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat

Ordinul nr. 5382/2016 privind funcționarea școlilor
doctorale în anul universitar 2016-2017

MEN

Ordinul nr. 4154/2018 privind înființarea domeniilor de
doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii
universitare de doctorat

MEN

Ordinul 5125/2015 privind aprobarea de noi domenii in
cadrul scolilor doctorale organizate in institutiile de
invatamant superior, organizatoare de studii universitare
de doctorat

MEN

Ordinul nr. 4210/2018 privind înființarea domeniilor de
doctorat în cadrul Academiei Române

MEN

Ordinul nr. 4970/2012 privind alocarea granturilor
doctorale în vederea admiterii la studii universitare de
doctorat în anul universitar 2012-2013; in vigoare

MEN

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licență, de master și de doctorat

MEN

Ordin nr. 3329/2018 privind stabilirea cuantumului
burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii
universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu
bursă, la formă de învățământ cu frecvență, în instituțiile
de învățământ superior de stat

MEN

Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor
naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

MEN

Ordinul nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoașterea automată, de către instituțiile de
învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare
de studii universitare de doctorat din România, a calității
de conducător de doctorat obținute în instituții de
învățământ universitar acreditate din străinătate

MEN

Ordinul nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de
doctorat, in vigoare

MEN

Metodologie din 2011

Metodologia privind
organizarea și
desfășurarea procesului
de obținere a atestatului
de abilitare din
27.01.2015

SUBSECŢIUNEA
D: Conducătorul de
doctorat

Legea 1/2011 (art. 166 - 170)
Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de
doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute
în străinătate
Ordinul nr. 3267/2007 privind luarea masurii prevazute la
art. 170 alin. (1) lit. B din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmare
a solutionarii unor sesizari referitoare la nerespectarea
standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv
cu privire la existenta plagiatului in cadrul tezei de
doctorat
Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea
procesului de obținere a atestatului de abilitare

Dispoziții generale
SECŢIUNEA
1: Programele
postdoctorale

CAPITOLUL
IV: Organizarea
învăţământului
postuniversitar

SECŢIUNEA
2: Programele
postuniversitare de
formare şi dezvoltare
profesională continuă

SECŢIUNEA
1: Organizarea şi
funcţionarea
învăţământului
superior medical.
CAPITOLUL
Învăţământul superior
V: Învăţământul
din domeniile
superior medical
sănătate şi medicină
veterinară

MEN

MEN

MEN

Legea 1/2011 (art. 171)
Legea 1/2011 (art. 172)
Ordinul 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare și înregistrare a programelor
postuniversitare de către instituțiile de învățământ
superior, modificat prin Ordinul nr. 3063/2020
Ordinul nr. 5191/2019 privind aprobarea listei instituțiilor
de învățământ superior acreditate care pot organiza
Programul de formare psihopedagogică în vederea
certificării competențelor pentru profesia didactică, în
anul universitar 2019-2020
Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare a programelor de formare
psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate în vederea certificării competențelor
pentru profesia didactică

Legea 1/2011 (art. 173)
Departamentul pentru
pregătirea personalului
didactic (DPPD)

MEN

MEN

MEN

Ordinul nr. 5415/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Prooedurii privind
recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică
finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în
statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic
European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea
continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în
România

Legea 1/2011 (art. 174)

Hotărârea 469/2015 pentru
aprobarea criteriilor minime
obligatorii de autorizare și
acreditare pentru programele
de studii universitare de
Medicină, Medicină dentară,
Farmacie, Asistență medicală
generală, Moașe, Medicină
veterinară, Arhitectură

Ordinul nr. 4046/2018 privind aprobarea Metodologieicadru pentru recunoașterea parțială a studiilor
absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de
bacalaureat, în vederea continuării studiilor în
învățământul superior medical, la programele de studii
universitare de licență "Asistență medicală generală"

MEN

CAPITOLUL
V: Învăţământul
superior medical

SECŢIUNEA
2: Reglementarea
altor aspecte specifice

SECŢIUNEA
1: Organizare şi
funcţionare

CAPITOLUL
VI: Învăţământul
superior militar şi
învăţământul de
informaţii, de
Ordine publică şi
de securitate
naţională

Legea 1/2011 (art. 176)

SECŢIUNEA
2: Managementul şi
finanţarea instituţiilor

Hotărârea 294 din 2007 privind
Ordinul nr. 144/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor
organizarea și funcționarea
privind transferul studenților înmatriculați în cadrul
Academiei de Poliție “Alexandru
programelor de studii universitare de licență în instituțiile
Ioan Cuza” din cadrul
de învățământ superior militar; modificat de Ordinul nr.
Ministerului Administrației și
12/2018
Internelor
Hotărârea nr. 190/1991 privind
transformarea școlilor militare
de ofițeri în institute militare de
învățământ

MApN

Hotărârea nr. 206/1995 privind
reorganizarea Institutului
Superior de Informații în
Ordinul 58/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
Institutul Național de Informații,
corpul instructorilor militari in vigoare
în subordinea Serviciului Român
de Informații

MApN

Hotărârea nr. 1027/2003 privind
Ordonanța nr. 27/2014 privind schimbarea denumirii Academiei
Ordinul nr. 19/2016 pentru aprobarea Normelor de
finanțarea instituțiilor de
de Înalte Studii Militare în
aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor
Finanțarea instituțiilor de
învățământ superior militar, de
Universitatea Națională de
Ordonanței Guvernului nr. 27/2014 privind finanțarea
învățământ superior militar
informații, de ordine publică și
Apărare și unele măsuri
instituțiilor de învățământ superior militar, de informații,
de securitate națională
referitoare la organizarea și
de ordine publică și de securitate națională
funcționarea acesteia

MApN

Legea 1/2011 (art. 177)

SECŢIUNEA 3: Resurse
umane
SECŢIUNEA 4: Viaţa
universitară
CAPITOLUL
VII: Învăţământul
superior artistic şi
CAPITOLUL
VIII: Activitatea de
cercetare şi
creaţie
universitară

Legea 1/2011 (art. 175)

Legea 1/2011 (art. 178)
Legea 1/2011 (art. 179)
Legea 1/2011 (art. 180 - 188)
Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000

Legea 1/2011 (art. 189 - 191)

Legea 1/2011 (art. 192 - 197)

Hotărârea nr. 789/2011 privind Ordinul 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de
aprobarea Metodologiei de
reglementare a activităților desfășurate de către agențiile
evaluare în scopul clasificării
de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în
universităților și ierarhizării
Registrul European pentru Asigurarea Calității în
programelor de studii
Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

MEN

Metodologie din 2019

Legea1/2011 (art. 192 , alin. 2)
An pregătitor de limbă
română pentru cetăţenii
străini

Colectare date pentru
evaluare universități în
scopul clasificării

CAPITOLUL
IX: Promovarea
calităţii în
învăţământul
superior şi în
cercetarea
ştiinţifică

HG nr. 288/1993 privind
școlarizarea în România a
cetățenilor din alte țări

Legea 1/2011 (art. 193, alin. 3)

Finanțarea din surse
publice

Legea 1/2011 (art. 193, alin 7))

Finanțarea suplimentară

Legea 1/2011 (art. 197, lit. a)

SECŢIUNEA
1: Dispoziţii generale
Fondul pentru dezvoltare
instituțională

Agenția Română de
Asigurare a Calității în
Învățământul Superior
(ARACIS)

Legea 1/2011 (art. 197, lit. b)

Ordinul nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea
anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini

MEN

Ordinul Ministrului economiei, comerţului şi turismului nr.
287/2015 modificat prin
Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului economiei,
comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri
nr. 289/30.03.2016

MEC

Ordinul nr. 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de
colectare a datelor şi informaţiilor în vederea evaluării
universităţilor şi programelor de studii cu scopul clasificării
universităţilor şi ierarhizării programelor de studii,
modificat prin Ordinul nr. 4174/2011
Ordinulul 3128/2019 privind aprobarea Metodologiei de
alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi
finanţarea suplimentară a
instituţiilor de învăţământ superior de stat din România,
pentru anul 2019*)
Ordinulul 3128/2019 privind aprobarea Metodologiei de
alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi
finanţarea suplimentară a
instituţiilor de învăţământ superior de stat din România,
pentru anul 2019*)

MEN

Ordinul nr. 3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de
alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat

MEN

Metodologie din 2012

Ordinul 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a
școlilor doctorale, pe domenii

MEN

Metodologie din 2019

Hotărârea 915/2017 privind
modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 1418/2006
Ordinul 4945/2012 privind domeniile și programele de
Ordonanţa de urgenţă a
pentru aprobarea Metodologiei
studii universitare de masterat evaluate de Agenția
Guvernului nr. 75/2005 privind
de evaluare externă, a
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
asigurarea calităţii educaţiei, standardelor, a standardelor de organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior;
aprobată prin Legea 87/2006 referință și a listei indicatorilor
modificat de Ordinul nr. 5823/2012
de performanță a Agenției
Române de Asigurare a Calității Ordinul 3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în
cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile
în Învățământul Superior
organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
Legea 1/2011 (art. 192 - 198)

MEN

MEN

MEN

Ordinul nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii
specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de
studii universitare de master acreditate

MEN

Ordinul nr. 5751/2015 privind publicarea Procedurii de
selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

MEN

Metodologie din 2014

Ordinul nr. 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de
reglementare a activităților desfășurate de către agențiile
de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în
Registrul European pentru Asigurarea Calității în
Învățământul Superior (EQAR), pe teritoriul României
SECŢIUNEA
2: Sprijinirea
excelenţei individuale

MEN

Legea 1/2011 (art. 198)

SECŢIUNEA
1: Dispoziţii generale

Ordinul 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017
MEN, MFP,
privind încadrarea în activitatea de creare de programe
MMJS, MCSI
pentru calculator

Legea 1/2011 (art. 199)
Legea 1/2011 (art. 200-206)
Credite ECTS pentru acțiuni
Legea 1/2011 (art. 203, alin. 9)
de voluntariat
Ordonanța nr. 9/2018 privind
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul educaţiei (art. 1, alin.
12, 13, 14)

Centrul de consiliere și
orientare în carieră

Registrul Matricol Unic

Legea 1/2011 (art. 205, alin. 1)

Ordinul 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere
și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior
din România, cu modificări și completări ulterioare

MEN

Legea 1/2011 (art. 201)

Ordinul nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului
de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului
Matricol Unic al Universităților din România cu modificari
si completari

MEN

Ordinul nr. 5568 din 18.10.2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Credite şi Burse de Studii

MEN

Hotărârea nr. 1402/2009 privind
înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției de Credite
și Burse de Studii
Agenția de credite și burse
de studii

Drepturile studenților

CAPITOLUL

Legea 1/2011 (art. 204)

Legea 1/2011 (art. 202, alin. 2,
3, 4, 5)

Ordinul 3088 din 25.01.2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și functionarea
Consiliului Agentiei de Credite si Burse de Studii
Ordin nr. 3914/2011 privind aprobarea cuantumului
tarifelor percepute de Agenţia de Credite şi Burse de
Studii, începând cu anul 2011; in vigoare
Ordinul 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; in vigoare

MEN

MEN

CAPITOLUL
X: Promovarea
universităţii
centrate pe
student

SECŢIUNEA
2: Înmatricularea
studenţilor. Registrul
matricol unic al
universităţilor din
România

Finanțarea activităților
extracurriculare

Legea 1/2011 (art. 205, alin. 7,
8)

Legea nr. 95/2018 privind
adoptarea unor măsuri în
domeniul finanțării
învățământului (art. 4)

Finanțarea facilităților
studențești (asistență
medicală, transport
feroviar, acces la instituții
de cultură)

Ordinul 3694/2019 privind constituirea și utilizarea
fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot
fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de
învățământ superior de stat, pentru anul 2019 (art. 2, alin.
3, lit. e)
Ordinul 3130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de
alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor
cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior
de stat din România

MEN

MEN

MEN

Ordinul nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de
organizare, desfășurare și finalizare a programului special
de revalorizare a formării inițiale de asistent medical
generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007,
pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar

MEN

Ordinul 3131/2019 metodologie alocare fonduri subvenție
transport public local suprafață studenți

MEN

Ordonanța de urgenta a
HG 42/2017 norme
Guvernului nr. 2/2017 privind
unele masuri fiscal-bugetare, metodologice acordare facilitati
Ordinul 5515/2017 modalitate transmitere date conform
transport intern elevi și studenti
precum si modificarea si
HG 42/2017
completarea unor acte
normative , aprobată prin
Legea nr. 137/2017

MEN

Legea 1/2011 (art. 205)

Legea 1/2011 (art. 205, alin. 5
și 6)
Studenții din medii
defavorizate

Ordinul nr. 3111/2018 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de
stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru
organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale,
precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe

Legea 269/2004
privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării
achiziționării de calculatoare

Normele metodologice
privind alocarea de
fonduri de la bugetul de
stat instituțiilor de
învățământ superior de
stat pentru organizarea și
desfășurarea activităților
extracurriculare științifice, tehnice,
cultural-artistice și
sportive naționale,
precum și a celor pentru
studenții capabili de
performanțe din
29.01.2018

Finanțarea școlarizării
studenților internaționali

Legea 1/2011 (art. 206)

Hotărârea nr. 288/1993 privind
școlarizarea în România a
cetățenilor din alte țări

Ordinul 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată
și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din
încasările în valută provenite din taxele achitate de
studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ
superior de stat

MEN

Ordinulul 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru
referitoare la procesul de stabilire și de alegere a
structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor
din sistemul național de învățământ superior

MEN

Ordinul nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului
drepturilor și obligațiilor studentului; in vigoare

MEN

Legea 1/2011 (art. 207 - 212)

Conducerea universităților

SECŢIUNEA
1: Dispoziţii generale

SECŢIUNEA
2: Atribuţiile senatului
universitar, ale
rectorului, ale
consiliului de
administraţie, ale
decanului şi ale şefului
de departament

Legea 1/2011 (art. 207 - 208)

Ordonanța nr. 9/2018 privind
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul educaţiei (art. 1, alin.
15)
Legea 1/2011 (art. 207, alin. 5;
Dreptul de reprezentare a
art. 208, alin 1; art. 211, alin. 6;
studenților în conducerea
art. 213, alin 14; art. 217, alin
universităților
1)

Legea 1/2011 (art. 213 - 215)

Norme Metodologice
din 2011

Metodologie din 2012

ORDIN nr.2456/M.13/537/C/2220/161/3097/304/740 din
2015/2016
al ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării
MEN, MApN,
naţionale, al ministrului justiţiei, al ministrului culturii, al
Justiție,
ministrului afacerilor interne, al ministrului educaţiei
Cultură, MAI,
naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului sănătăţii şi
MC, etc.
al ministrului mediuiui, apelor şi pădurilor privind
aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei
Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

Legea 1/2011 (art. 216 - 221)

Ordonanța nr. 9/2018 privind
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul educaţiei

Hotărârea nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea
Ministerului Educației și
Cercetării

Ordinul 5462/2018 privind aprobarea listei universităților
de prestigiu din alte state

MEN

Regulament din 2011

Ordinul 3619/2018 pentru aprobarea Metodologiei
privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea
recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau
postuniversitar eliberate de instituții acreditate de
învățământ superior din străinătate

MEN

Regulament din 2011

Legea 48/2019 pentru
modificarea și completarea
Legii educației naționale nr.
1/2011
Legea 1/2011 (art. 217, alin. 3)
Unitatea executivă pentru
finanţarea învăţământului
Ordonanța nr. 62/1999 privind
superior, a
înființarea Centrului de
cercetării, dezvoltării şi
Management pentru
inovării (UEFISCDI)
Finanțarea Învățământului
Superior și a Cercetării
Științifice Universitar
Consiliul Naţional de
Statistică şi Prognoză a
învăţământului Superior
(CNSPIS)

Legea 1/2011 (art. 218, alin. 1)

Ordinul 5037/2013 privind corespondența între
domeniile de studii universitare de doctorat/masterat,
domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile
de doctorat in vigoare
Ordinul 5804/2016 Regulamentului de organizare și
funcționare, a statului de funcții și a organigramei Unității
Executive pentru Finanțarea învățământului superior, a
cercetării, dezvoltării și inovării

Ordinul 3921/2018 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Național de
Statistică și Prognoză a Învățământului Superior
Ordinul 3330/2018 din 14 martie 2018 privind aprobarea
componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică
şi Prognoză a Învăţământului Superior, modificat prin
Ordinul 3001/2019
Ordinul 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației
naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016

CAPITOLUL
XI: Conducerea
universităţilor
Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor,
Legea 1/2011 (art. 219, alin. 1)
Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU)

SECŢIUNEA 3: Rolul
statului în
învăţământul superior

Ordinul 3485/2016 privind lista programelor recunoscute
de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare si utilizate la nivelul institutiilor
de invatamant superior organizatoare de studii
universitare de doctorat si al Academiei Romane, in
vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrarile
stiintifice
Ordin nr. 3615/2017 privind numirea comitetelor de
selecție care analizeză aplicațiile depuse și propune
completarea CNATDCU
Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare
Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a
calității de conducător de doctorat și a atestatului de
abilitare
Ordinul 4106/2016 privind componența nominală a
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare (cu modificări și completări
ulterioare)

MEN

Regulament din 2012

MEN

MEN

Regulament din 2012

MEN

Regulament din 2012

MEN

MEN

MEN

MEN

Consiliul Naţional al
Legea 1/2011 (art. 219, alin. 3)
Cercetării Ştiinţifice (CNCS)
Colegiul consultativ pentru
cercetare-dezvoltare şi
inovare (CCCDI)

Legea 1/2011 (art. 217)

Consiliul Naţional pentru
Finanţarea învăţământului Legea 1/2011 (art. 219, alin. 2)
Superior (CNFIS)

Legea 1/2011 (art. 219, alin. 4)

Legea bibliotecilor nr. 334/2002
Consiliul Naţional al
Bibliotecilor Universitare
(CNBU)

Legea 182/2005 privind
protejarea patrimoniului
cultural național mobil (art. 52,
alin. 2, lit. c)

Legea nr. 111/1995 privind
depozitul legal de documente

Consiliul de etică şi
management universitar
(CEMU)

Legea 1/2011 (art. 218, alin. 2)

Legea 1/2011 (art. 218, alin 3)
Consiliul Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice,
Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării (CNECSDTI)

Ordinul nr. 3463/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și
a componenței nominale a acestuia
Ordinul 212/2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și a componenței
nominale a acestuia
Ordinul nr. 4403/2015 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru
Finanțarea Învățământului Superior (cu modifică și
completări ulterioare)

MEN

MEN

MEN

Ordinul 4275/2019 din 14 iunie 2019 privind aprobarea
componenţei Consiliului Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior în mandatul 2019 - 2023

MEN

Ordinul nr. 4626/2005 privind aprobarea Metodologiei de
recuperare a documentelor pierdute, distruse ori
deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării
termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din
bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și
a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

MEN

Ordinul nr. 2338/2004 privind aprobarea Regulamentului
pentru împrumutul interbibliotecar
Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind evidența, gestionarea și
inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
(art. 11, alin 2, lit. a)
Ordinul nr. 2428/2013 pentru stabilirea personalului
împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile
prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal
de documente, precum și pentru aprobarea modelului
legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor
proceselor-verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor; in vigoare
Ordinul nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului de etică și
management universitar
Ordinul 5552/ 29 noiembrie 2017 privind componenţa
Consiliului de etică şi management universitar (cu
modificări și completări ulterioare)
Ordinul 5873/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, nr.
4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Ministerul
Culturii
Ministerul
Culturii

Ministerul
Culturii

MEN

MEN

MEN

Consiliul Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice,
Dezvoltării Tehnologice şi
Legea 206/2004 privind buna
Inovării (CNECSDTI)
conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare
Parteneri de dialog social

Legea 1/2011 (art. 221, alin. 2)

Finanțarea proiectelor de
investiții (art. 223 alin. 2
LEN)

OUG 114/2018, modificat prin
OUG 43/2019

Cluburi sportive
universitare

Ordinul 211/2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării –
CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia

Ordinul nr. 5473/2017 pentru aprobarea Metodologiei
privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive
universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a
subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive
studențești din subordinea Ministerului Educației
Naționale
și din subordinea instituțiilor de învățământ
Hotărârea nr. 1239/1996 privind
superior de stat
Legea 1/2011 (art. 223, alin. 14înființarea, organizarea și
16)
funcționarea Federației
Ordinul nr. 5473/2017 pentru aprobarea Metodologiei
Sportului Școlar și Universitar
privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive
universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a
subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive
studențești din subordinea Ministerului Educației
Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ
superior de stat
Ordinul nr. 3126/2020 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
cluburilor sportive universitare din subordinea
instituțiilor de învățământ superior de stat
Ordinulul 3128/2019 din 5 februarie 2019
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea
suplimentară a
instituţiilor de învăţământ superior de stat din România,
pentru anul 2019*)
Ordinulul 3129/2019 din 5 februarie 2019
privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a
fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de
învăţământ superior de stat
Ordinulul 3694/2019 din 19 martie 2019
privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea
situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de
finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat,
pentru anul 2019

Hotărârea nr. 260/2019 privind
aprobarea cifrelor de școlarizare
pentru învățământul
Legea 1/2011 (art. 222-223, art.
preuniversitar de stat și pentru
225)
învățământul superior de stat în

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

Regulamentul de
organizare și funcționare
a Federației Sportului
Școlar și Universitar din
30.11.2011

Ordinul 3933/2017 din 23 mai 2017
privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor
de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută
provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii
Hotărârea nr. 260/2019 privind
străini instituţiilor de învăţământ superior de stat
aprobarea cifrelor de școlarizare
Ordinul 3956/2019 privind stabilirea modalităţii de
pentru învățământul
Legea 1/2011 (art. 222-223, art.
acordare a voucherelor de vacanţă pentru
preuniversitar de stat și pentru
225)
unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul
învățământul superior de stat în
Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din
anul școlar/universitar 2019subordinea/coordonarea acestuia
2020
Ordinul nr. 672/2014
Finanțarea universităților
privind transferul de locuri între cicluri de studii
de stat
universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul
I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de
învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 20142015
Ordinul 4004/2019 din 14 mai 2019
privind metodologia de calcul şi plată a sumelor
reprezentând daune-interese moratorii sub forma
dobânzii legale prevăzute
în titlurile executorii, pentru personalul din
unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul
Educaţiei Naţionale şi alte
unităţi din sub ordinea/coordonarea acestuia, în anul
2019
Ordinul nr. 3132/2020 privind constituirea și utilizarea
fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot
fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de
învățământ superior de stat, pentru anul 2020

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

Ordinul 4196/2018 pentru aprobarea Metodologiei
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic
auxiliar din bibliotecile centrale universitare

Finanțarea cercetării
științifice universitare

Legea 104/2019 pentru
modificarea și completarea art.
223 din Legea educației
nationale nr.1/2011

Ordinul nr. 5454/2018 privind corelarea prin transfer a
numărului de locuri între cicluri de studii universitare și
numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de
la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior
de stat, pentru anul universitar 2018-2019

Legea 1/2011 (art. 223, alin. 8)

Ordinul nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de
ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetaredezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin
Programul operațional Competitivitate (POC)"

Ordonanța nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică

Ordinul nr. 3823/2015 pentru aprobarea schemei de
ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea
START-UP-urilor și SPIN-OFF-urilor inovatoare" aferentă
Programului operațional Competitivitate (POC)

MEN

MEN

Finanțarea cercetării
științifice universitare

Ordonanța nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică

Ordinul 3392/2017
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de
sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din
învăţământul superior de stat,
învăţământ cu frecvenţă

Hotărârea nr. 100/2011 privind
acordarea unor măsuri de sprijin
Legea 1/2011 (art. 223, alin. 9,
pentru familiile persoanelor
9¹, 9², 10, 11)
decedate în accidentul de la
Exploatarea Minieră Uricani,
județul Hunedoara

MEN

Ordonanța de urgenta a
Hotărârea nr. 1467/2008 privind
Guvernului nr. 2/2017 privind acordarea unor măsuri de sprijin
Ordinul nr. 4507/2018 privind aprobarea Normelor
unele masuri fiscal-bugetare,
familiilor afectate de explozia
metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru
precum si modificarea si
care a avut loc în data de 15
acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor
completarea unor acte
noiembrie 2008 la Exploatarea
premiați la olimpiadele școlare internaționale
normative, aprobată prin Legea
Minieră Petrila, județul
nr. 137/2017
Hunedoara
SECŢIUNEA
1: Dispoziţii generale

CAPITOLUL
XII: Finanţarea şi
patrimoniul
universităţilor

Hotărârea nr. 558/1998 pentru
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la
Hotărârea Guvernului nr.
Fondul de burse și protecția Legea nr. 235/2010 pentru
445/1997 privind stabilirea
acordarea burselor de merit
socială a studenților
criteriilor generale de acordare Ordinul nr. 1759/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de
olimpic internațional elevilor
a burselor și a altor forme de
aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private
premiați la olimpiadele școlare
sprijin material pentru elevii,
internaționale
studenții și cursanții din
învățământul de stat, cursuri de
zi

MEN

Ordinul 3900/A10/2046/C/129/2017 din 16 mai 2017
privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din
România, pe locuri de studii fără plata taxelor de
şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de
şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017 2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de
pretutindeni în învăţământul superior de stat din
România, pe locuri de studii fără plata taxelor de
şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de
şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar
2017 - 2018

MFP
MEN

Legea 376/2004 privind bursele
private

universităţilor

HG 780/2015 pentru aprobarea
Strategiei naționale privind
imigrația pentru perioada 20152018, modificată prin HG nr.
829/2018

Legea 1/2011 (art. 224)

Burse pentru sprijinirea
românilor de pretutindeni

OMEN nr. 4858/2017 privind aprobarea condițiilor de
promovare și mobilitate academică internă a bursierilor
statului român înmatriculați la studii în instituțiile de
învățământ superior din România, nepublicat în M.O.

MEN
MAE
Ministerul
pentru
Romanii de
Pretutindeni

HG nr. 844/2008 privind
stabilirea cuantumului burselor
pentru elevii, studenții,
masteranzii, doctoranzii, medicii
aflați la specializare și cursanții
aflați la stagii de
OMEN nr. 4294/2017 privind aprobarea procedurii de
specializare/perfecționare
școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
postuniversitară din Republica
preuniversitar și superior de stat și particular acreditat din
Moldova, Ucraina, pentru cei de
România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu
origine etnică română din afara
anul școlar/universitar 2017-2018, nepublicat in M.O.
granițelor țării, pentru cetățenii
români cu domiciliul în
străinătate, precum și pentru
cetățenii străini, bursieri ai
statului român, care studiază în
instituții și unități de învățământ
de stat din România

MEN

OMEN nr. 4369/2017 privind scutirea de la plata taxelor
de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare,
pentru testarea competențelor lingvistice de limbă
română, de susținere a concursului de admitere la
doctorat și a probelor specifice de aptitudini a candidaților
la bursele oferite de stratul român

MEN

Ordinul nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de
primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini
începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

MEN

Hotărârea nr. 405/2017 privind Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de
aprobarea Strategiei naționale primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri
pentru românii de pretutindeni fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără
pentru perioada 2017-2021
plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile
(obiectiv 1.1)
de învățământ superior de stat acreditate

MEN

Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de
primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în
instituțiile de învățământ superior de stat acreditate

MEN

MEN

Legea nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de
pretutindeni, modificată prin
Legea nr. 122/2018 privind
aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
85/2017
Hotărârea nr. 288/1993 privind
școlarizarea în România a
cetățenilor din alte țări

Subvenții pentru cazare și
masă

Legea 1/2011 art. 223, alin. 6,
lit. a)

Legea 1/2011 art. 224 alin. (4),
(5); Ordonanța nr. 22/2009
privind stabilirea cuantumului
minim al taxelor de școlarizare,
în valută, a cetățenilor care
Şcolarizarea şi finanţarea
studiază pe cont propriu în
studenţilor străini
România, din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene,
precum și din cele care nu fac
parte din Spațiul Economic
European și din Confederația
Elvețiană
Patrimoniul universităților
SECŢIUNEA
2: Organizarea şi
funcţionarea
învăţământului
superior particular şi
confesional particular

Legea 1/2011 (art. 226; art.
226¹)

Legea 1/2011 (art. 227)

Ordinul 3130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de
alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor
cămine-cantine pentru
instituţiile de învăţământ superior de stat din România
Ordinul nr. 6000/2012 privind aprobarea Metodologiei
pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini
din state terțe UE în învățământul de stat și particular
acreditat din România; Ordinul nr. 3473/2017 privind
aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare
a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar
2017-2018; Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea
Metodologiei de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de
școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ
superior de stat acreditate

MEN

Ordinul 5115/2019 privind aprobarea Procedurii pentru
reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor
imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea
publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri
prin hotărâre a Guvernului

MEN

SECŢIUNEA
3: Înfiinţarea
instituţiilor de
învăţământ superior
particulare şi
confesionale
particulare
SECŢIUNEA
4: Patrimoniul
instituţiilor de
învăţământ superior
particulare şi
confesionale
particulare
SECŢIUNEA
5: Desfiinţarea
instituţiilor de
învăţământ superior
particulare şi
confesionale
particulare
SECŢIUNEA
6: Finanţarea
instituţiilor de
învăţământ superior
particulare şi
confesionale
particulare

Legea 1/2011 (art. 228)

Legea 1/2011 (art. 229)

Legea 1/2011 (art. 230)

Legea 1/2011 (art. 231)

TITLUL IV: Statutul personalului didactic
Ordinul 6419/2858/2011 privind aprobarea
Nomenclatorului general de funcții didactice și de
cercetare auxiliare din învățământul superior; in vigoare

Legea 1/2011 (art. 285-292)

SECŢIUNEA 1: Norma

Ordinul 6419/2858/2011 privind aprobarea
Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de
cercetare auxiliare din învăţământul superior; in vigoare

MEN

Metodologie-Cadru din
2011

Ordinul 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ; modificat
prin Ordin nr. 5552/2011

MEN
MMFPS

Metodologie-Cadru din
2018

Ordinul 6419/2858/2011 privind aprobarea
Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de
cercetare auxiliare din învăţământul superior; in vigoare

MEN

Legea 1/2011 (art. 285-292)

Ordinul nr. 5415/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Procedurii privind
recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică
finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în
statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic
European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea
continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în
România
Ordinul 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoașterea automată, de către instituțiile de
învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare
de studii universitare de doctorat din România, a calității
de conducător de doctorat obținute în instituții de
învățământ universitar acreditate din străinătate

SECŢIUNEA 1: Norma
universitară

Legea 319/2003 privind
Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare (art. 6,
art. 16)

Ordinul 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de
învăţământ superior, a funcţiilor didactice din
învăţământul universitar obţinute în instituţii de
învăţământ universitar acreditate din străinătate
Ordinul 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de
doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute
în străinătate
Ordinul nr. 5481/2015 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul atestatelor de formare continuă a
personalului didactic
Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea
funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se
regăsesc în anexa I "Familia ocupațională de funcții
bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

MEN
MMFPS

MEN

MEN

MEN

MEN

Instructiunile 2/2011

MEN

MEN
CAPITOLUL
II: Statutul
personalului
didactic şi de
cercetare din
învăţământul
superior

SECŢIUNEA
2: Ocuparea funcţiilor
didactice şi a
posturilor didactice

Hotărâre 883/2018 privind
modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de concurs
pentru
Legea 1/2011 (art. 293 - 301) ocuparea posturilor didactice şi
de cercetare vacante din
învăţământul superior, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.
457/2011

Norme Metodologice
din 2011

învăţământul
superior

SECŢIUNEA
2: Ocuparea funcţiilor
didactice şi a
posturilor didactice
Ordonanța nr. 9/2018 din 23
august 2018 privind
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul educaţiei

SECŢIUNEA
3: Evaluarea calităţii
cadrelor didactice

Legea 1/2011 (art. 302-303)

Hotărâre 902/2018 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de
promovare în cariera didactică,
pentru învăţământul superior

Ordinul nr. 6129 /2016 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
Ordinul nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al
personalului didactic din învățământ; modificat prin Ordin
nr. 5411/2012

Legea 1/2011 (art. 304-305)
SECŢIUNEA 4: Drepturi
şi obligaţii ale
personalului didactic

SECŢIUNEA
6: Distincţii

SECŢIUNEA
7: Sancţiuni
disciplinare
SECŢIUNEA
8: Sancţiuni
referitoare la
încălcarea eticii
universitare şi a bunei
conduite în cercetare
SECŢIUNEA
9: Salarizarea
personalului didactic
şi de cercetare

MEN

MEN

Ordinul 3131/2018 privind includerea în planurile de
învățământ, pentru toate programele de studii
universitare organizate în instituțiile de învățământ
superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor
de etică și integritate academică
Legea 1/2011 (art. 306-310)

SECŢIUNEA 5: Etica
universitară

Metodologie-Cadru din 9
noiembrie 2018 privind
organizarea și
desfășurarea examenului
de promovare în cariera
didactică, pentru
învățământul superior

Ordinul nr. 4492/2005 privind promovarea eticii
profesionale în universități

Legea 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare

MEN

Norme Metodologice din
2011
Instructiunile 2/2011
Norma metodologică
privind efectuarea
concediului de odihnă al
personalului didactic din
învățământ din
07.10.2011
Regulament din 2011

MEN

Legea 1/2011 (art. 311)

Metodologia privind
acordarea gradației de
merit personalului
didactic auxiliar din
bibliotecile centrale
universitare, din
27.07.2018

Legea 1/2011 (art. 312-317)

Regulament din 2011

Legea 1/2011 (art. 318 - 326)
Legea 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare
Legea 1/2011 (art. 327); Legeacadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit
din fonduri publice

Ordinul nr. 5446/2016 privind încadrarea în gradul I,
respectiv în gradul II a instituțiilor de învățământ superior
de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază
pentru funcțiile didactice și didactice auxiliare de
conducere

MEN

Legea nr. 95/2018 privind
adoptarea unor masuri in
domeniul finantarii
invatamantului
CAPITOLUL I:
Dispoziţii generale

Legea 1/2011 (art.328-334)
Institutii responsabile

Legea 1/2011 (art.335-339)

Legea 1/2011 (339 alin. (2))

Legea nr. 200/2004 privind
recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru
profesiile reglementate in
Romania

Recunoasterea calificarilor
profesionale pentru
profesiile reglementate

Metodologia-cadru de organizare și înregistrare
a programelor postuniversitare de către instituțiile
de învățământ superior, din 12.08.2019

Ordinul nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne

MApN

Ordinul nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de
acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a
experienței profesionale, pentru persoanele care doresc
să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea
calificărilor profesionale

MAI

Min Muncii

Instrucțiunile privind
organizarea și
funcționarea școlilor de
aplicație din 17.05.2017
Instrucțiunile privind
corpul instructorilor
militari din 27.05.2013

Metodologia de
organizare și desfășurare
a stagiului de adaptare și
a probei de aptitudini în
vederea recunoașterii
calificărilor de asistent
medical generalist, de
moașă și de asistent
medical, sub incidența
Regimului general de
recunoaștere a
calificărilor profesionale
din 16.03.2018 (Emitent:
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali din România –
OAMGMAMR)

Recunoasterea calificarilor
profesionale pentru
profesiile reglementate

Regulamentul privind
eliberarea, pentru
profesiile de asistent
veterinar și tehnician
veterinar reglementate în
România, a adeverinței de
conformitate a studiilor
cu prevederile Directivei
2005/36/CE a
Parlamentului European și
a Consiliului din 7
septembrie 2005 privind
recunoașterea calificărilor
profesionale și/sau a
adeverinței privind
exercitarea efectivă și
legală a profesiilor de
asistent veterinar și
tehnician veterinar
reglementate în România
din 30.10.2014 (Emitent:
Autoritatea Nationala
Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta
Alimentelor)

Hotărârea nr. 1282/2007 pentru
Legea nr. 117/2008 privind
aprobarea normelor privind
aprobarea Ordonanței de
recunoașterea diplomelor,
urgență a Guvernului nr.
certificatelor și titlurilor de
109/2007 pentru modificarea și medic, de medic dentist, de
completarea Legii nr. 200/2004 farmacist, de asistent medical
privind recunoașterea
generalist și de moașă, eliberate
diplomelor și calificărilor
de un stat membru al Uniunii
profesionale pentru profesiile Europene, de un stat aparținând
reglementate din România
Spațiului Economic European
sau de Confederația Elvețiană

Hotărârea nr. 931/2010 privind
desemnarea coordonatorilor
sistemului de informare al pieței
interne - IMI și pentru
aprobarea normelor și
procedurilor de cooperare
administrativă prin intermediul
IMI

Ordinul nr. 4543/2004 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificări

Legea 1/2011 (art. 340)
Ordonanța Guvernului nr.
129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

MEN
Ordinul nr. 5658/2018 privind nominalizarea Autorității
Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de
contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru
cererile, întrebările și comunicările referitoare la
European Skills, Competences, Qualifications and
Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a
aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor
Hotărârea nr. 556/2011 privind
OMEN nr. 5520/2017 privind aprobarea Regulamentului
organizarea și funcționarea
de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru
Autorității Naționale pentru
Calificări
Calificări

Legea 1/2011 (340 alin. (2))

MEN

Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor
de pregătire profesională și înregistrarea acestora
în Registrul Național al Calificărilor Profesionale
din Educație (RNCPE)

Legea 1/2011 (340 alin. (2))

Autoritatea Nationala
pentru Calificari

Ordinul nr. 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor și
a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare
profesională a adulților au dreptul să organizeze programe
de formare profesională finalizate cu certificate de
absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de
studii universitare
Ordinul nr. 3597/2013 privind aprobarea criteriilor
necesare desemnării reprezentanților instituțiilor
membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului
Național al Calificărilor, organ consultativ al Autorității
Naționale pentru Calificări
Ordinul nr. 5414/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor
cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței
privind certificarea competențelor pentru profesia de
cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în
România, în vederea desfășurării activității didactice în
străinătate
Ordinul nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru
aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare

MEN

MEN

Min Muncii
MEN

MEN

MEN

Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Min Muncii
Registrului național al calificărilor profesionale din
MEN
România, modificat prin Ordinul nr. 3201/543/2019
Min Muncii
MEN
Legea nr. 200/2004 privind
Centrul National de
recunoaşterea diplomelor şi
Recunoastere si Echivalare a calificărilor profesionale pentru
Diplomelor
profesiile reglementate din
România (Art. 37)
CAPITOLUL II:
Responsabilităţi
referitoare la
invatarea pe tot
parcursul vietii

Ordinul nr. 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei
privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor
universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările
ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în
scopul desfășurării activității didactice la nivel de
învățământ superior în străinătate

CAPITOLUL II:
Responsabilităţi
referitoare la
invatarea pe tot
parcursul vietii

Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și
gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de
standard ocupațional

Legea 1/2011 (340 (2) lit.d)

Cadrul naţional al
calificărilor

Registrul national al
evaluatorilor de
competente profesionale,
evaluatorilor de evaluatori
si evaluatorilor externi
certificati

Legea 1/2011 (art. 341)

Legea 1/2011 (art. 342)

MEN
Ordinul nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea
corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al
Hotărârea nr. 918/2013 privind calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează,
aprobarea Cadrului național al tipul de programe de educație și formare profesională din
calificărilor, cu modificari si
România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare,
completari
nivelurile de referință ale Cadrului european al
calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare
fiecărui nivel de calificare
Ordinul nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea
corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al
calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează,
tipul de programe de educație și formare profesională din
România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare,
nivelurile de referință ale Cadrului european al
calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare
fiecărui nivel de calificare
Ordinul nr. 3629/2018 privind aprobarea Metodologiei
pentru stabilirea criteriilor si procedurilor de evaluare si
certificare ale evaluatorilor de competente profesionale ,
evaluatorilor de evaluatori si evaluatorilor externi, cu
modificarile si completarile ulterioare

Regulamentul privind
atestarea titlului oficial de
calificare în profesia de
consilier juridic, obținut în
România, și a experienței
în profesie dobândite în
România de către
cetățenii români sau
cetățenii unui alt stat
membru al Uniunii
Europene ori aparținând
Spațiului Economic
European, în vederea
admiterii și practicării
acesteia în celelalte state
membre ale Uniunii
Europene sau aparținând
Spațiului Economic
European din 23.02.2010
(Emitent: Ministerul
Justitiei)

Metodologie din 2011

MEN

MEN

Decizia nr. 210/2018
privind evaluarea si
certificarea expertilor in
evaluare si certificare si
inscrierea acestora in
Registrul expertilor in
evaluare si certificare

Metodologia pentru
stabilirea criteriilor și
procedurilor de evaluare
și certificare ale
evaluatorilor de
competențe profesionale,
evaluatorilor de
evaluatori și evaluatorilor
externi, din 02.05.2018

Legea 1/2011 (art.342(3))

Centrul National de
Acreditare

Decizia nr. 1247/2017
pentru aprobarea
instructiunii privind
autorizarea centrelor de
evaluare si certificare a
competentelor
profesionale, obtinute pe
alte cai decat cele formale
cu modificarile ulterioare
Criterii minime de
performanta de
autorizare a centrelor de
evaluare si certificare a
competentelor
profesionale
Decizia nr.
232/22.07.2019 pentru
aprobarea Procedurii
privind activitatea de
supraveghere audio-video
a proceselor de evaluare
desfășurate de către
centrele de evaluare și
certificare a
competențelor
profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale
cu modificarile ulterioare
Legea1/2011 (art.342(4),
art.342(5))

Ordinul nr. 3894/823/2019 pentru aprobarea
Instrucțiunilor specifice privind acreditarea și evaluarea
periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă

Centrele comunitare de
invatare permanenta (CCIP)

Legea 1/2011 (art. 343, 344)

Hotărârea nr. 598/2017 pentru
aprobarea Metodologiei de
acreditare, evaluare periodică,
organizare și funcționare a
centrelor comunitare de
învățare permanentă

MEN

Instrucțiunile specifice
privind acreditarea și
evaluarea periodică a
centrelor comunitare de
învățare permanent, din
15.04.2019
Metodologia de
acreditare, evaluare
periodică,
organizare și funcționare
a centrelor comunitare
de învățare permanent
din 23.08.2017

Identificarea, evaluarea si
recunoasterea rezultatelor
invatarii
Consilierea si orientarea pe
tot parcursul vietii
Centre de consiliere si
orientare in cariera (CCOC)

Legea 1/2011 (art. 345)
Legea 1/2011
(art.345,346, 347)
Legea 1/2011
(art. 350, 351, 352)
Legea 56/2017

Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului
delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică nr. 650/2014, cu modificari

Legea 1/2011 (art. 352)

Ordinul nr. 3742/2016 privind aprobarea modelului
Suplimentului descriptiv la certificatul de
calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS

Ordinul 1804/4469/2012; in vigoare

MEN

Metodologie cadru din
2014

MEN

Metodologia-cadru cu
privire la serviciile de
consiliere și orientare a
carierei pe tot parcursul
vieți din 03.07.2012
Metodologia de utilizare a
instrumentelor Europass
și Youthpass din
03.07.2012

Legea 1/2011 (art. 353)

Grupul National pentru
Asigurarea Calitatii in
Educatie si Formare
Profesionala (GNAC)
Sprijin de stat pentru
invatarea pe tot parcursul
vietii
Sprijin 500 de euro
Muzeul National al Stiintei
subsecțiuni noi
documente repetitive
abrogate tacit

MEN,
MMFPS

Legea1/2011 (art.355)
Legea1/2011(art.356)
Legea 1/2011 (art.358)

