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Nr.
crt. Denumirea actului normativ

1 Metodologie privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar 

2 Metodologie privind organizarea învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă 
3 Regulament privind organizarea învă ământului de artă ț

4 Regulament privind organizarea învă ământului sportivț

5 Regulament privind constituirea Registrului na ional al performan ei sportiveț ț

6 Metodologie  privind  organizarea  serviciilor  de  sprijin  educaţional  pentru  copiii  cu 
cerin e educa ionale specialeț ț

7 Metodologie  privind  evaluarea,  asisten a  psiho-pedagogică,  orientarea  colară  iț ș ș  
orientarea profesională a copiilor, a elevilor i a tinerilor cu cerin e educa ionale specialeș ț ț

8 Regulamentul de organizare i func ionare  a învă ământului special ș ț ț

9 Metodologie  privind  şcolarizarea  la  domiciliu,  respectiv  înfiinţarea  de grupe/clase în 
spitale

10 Metodologie privind organizarea centrelor de excelen ăț

11 Regulament cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare în învăţământul 
preuniversitar

12 Regulamentul  de  organizare  i  func ionare  a  bibliotecilor  colare  i  a  centrelor  deș ț ș ș  
documentare i informareș

13 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

14 Regulament privind organizarea  unităţilor care oferă activitate extraşcolară

15
Metodologie  privind  acordarea  subven iei  pentru  acoperirea  costurilor  aferenteț  
frecventării  liceului  pentru  copiii  proveni i  din  mediul  rural  i  din  grupurileț ș  
dezavantajate socio-economic

16 Metodologia de mişcare a personalului didactic

17 Metodologie de evaluare anuală a activită ii personalului didactic i didactic auxiliarț ș

18 Metodologie de acordare a grada iei de merit i de implementare a programului na ionalț ș ț  
de stimulare a excelen ei didacticeț

19 Regulamentul de organizare i desfă urare a inspecţiei şcolareș ș
20 Regulamentul de organizare şi func ionare a inspectoratelor şcolareț

21 Metodologie de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie al unită ilor deș ț ț ț  
învă ământ preuniversitar cu personalitate juridicăț



22 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic

23 Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Centrelor atestate de formare continuă în 
limbile minorită ilor na ionaleț ț

24 Regulamentul de organizare şi funcţionare a  CJRAE
25 Metodologie privind acordarea distinc iei ț “Profesorul anului” 

26
Metodologie de acordare a titlului de profesor – emerit 

27 Metodologia de formare continuă a cadrelor didactice 

28
Metodologie privind constituirea corpului de mentori 

29 Metodologie de organizare a concursurilor pentru directori şi directori adjunc i ț

30 Metodologie de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi 
control in inspectoratele colare ș

31
Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale 
a  cadrelor didactice şi  de echivalare a acestora în credite pentru educaţie  şi  formare 
profesională.


