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Aprobat, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 

Prof. Viorica PAVEL 

 

 

LEGISLAȚIE AN ȘCOLAR 2022-2023 

Actualizare 14.02.2023 

➢ Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

➢ Ordinul 6376/2022  pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea 

de acordare şi de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi în 

altă localitate decât localitatea de domiciliu. Se abrogă astfel OME nr. 4.426/2021 

privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru 

elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu 

➢ Ordinul 6.173/2022 privind constituirea Corpului naţional de profesori mentori din 

învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori 

din învăţământul preuniversitar; 

➢ Ordinul 6.177/2022  privind înfiinţarea Registrului naţional al formatorilor din 

învăţământul preuniversitar şi constituirea Corpului naţional de formatori în 

domeniul mentoratului de carieră didactică din învăţământul preuniversitar; 

➢ Ordinul 6.203/2022  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 

5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar; 

➢ Ordinul 6218/2022  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-

2024; 

➢ Ordonanta urgenta 159 pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 (sumă forfetară pentru asigurarea transportului 

elevilor navetiști); 

➢ Ordinul 6.174/2022  privind aprobarea programei şcolare din categoria curriculum 

la decizia şcolii, nivel liceal, elaborată în cadrul proiectului sistemic 

Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operaţiune compozită 

OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei; 

➢ Hotarirea 1.383/2022  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 

privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 
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➢ Ordinul 6.217/2022  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei 

de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024; 

➢ Ordinul 6.172/2022   privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru 

stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul 

profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de 

şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat 

pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea 

administrativ-teritorială, precum şi a modelelor ''Situaţia solicitărilor operatorilor 

economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, 

pentru anul şcolar 2023-2024'' şi ''Solicitare de şcolarizare în învăţământul 

profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024''; 

➢ Legea 296/2022   privind introducerea disciplinei ''Istoria Revoluţiei din 1989 şi a 

schimbării de regim din România''; 

➢ Legea 297/2022   pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011; 

➢ Ordinul 6.101/2022   privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline 

opţionale din învăţământul preuniversitar; 

➢ HG 1.336/2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice; 

➢ Hotarirea 1.362/2022   pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul 

de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în 

vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

➢ Ordinul 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 

5.369/2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-

pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate 

pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023. 

➢ Instrucțiunea ARACIP nr. 3 - documentele necesare la evaluarea externă 

periodică. 

➢ Ordinul 5.735 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a 

calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar; 

➢ Ordinul 5.443 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016; 

➢ Ordinul 5.442 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare 

a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform 

Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.556/2017. 

➢ Ordinul 5.732 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

învăţământului dual; 
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➢ Ordinul 5.733 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, 

conform Cadrului naţional al calificărilor; 

➢ Ordinul 5.807 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor 

preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România 

şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu 

se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării 

studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă 

sau al continuării studiilor. 

➢ Ordinul 5.723 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 

2022-2023; 

➢ Metodologia a fost aprobată prin Ordinul 5.722 privind modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru 

definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5.434/2020; 

➢ Ordinul 5.439 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024; 

➢ Legea 277 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

➢ OR D I N  NR. 4098/23.06.2022 pentru modificarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 

➢ Ordinul 6.416 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei 

nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar cu echipamente tehnologice; 

➢ Ordinul 6.457 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului 

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic 

Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul 

preuniversitar. 

➢ Hotarirea 47 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din 

sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul 

profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 

➢ Hotarirea 48 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev; 

➢ OME privind organizarea simulării Evaluării naționale pentru absolvenții clasei 

a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, 

în anul școlar 2022 - 2023; 

➢ Proiectul de OME privind structura anului școlar 2023-2024; 
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➢ Ordinul 6.424 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de 

calitate pentru educaţia timpurie; 

➢ Ordinul 6.447 publicat în Mon. Oficial pe 30 ian., pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de 

Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi 

utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a şcolii; 

➢ Ordinul M.E. nr. 3.629 (Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna 

verde"; 

➢ Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale cofinanțate de 

Ministerul Educației; Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale 

fără finanțare din partea Ministerului Educației; Calendarul Activităților Educative 

Regionale și Interjudețene;  https://www.edu.ro/caen_caer_202; 

➢ Ordinul 3.138 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii 

clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, 

în anul şcolar 2022-2023; 

➢ Ordinul 3.613 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 

6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru 

învăţământ dual; 

➢ Ordinul 3.262 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea 

rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană 

pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul 

examenului de bacalaureat; 

 

https://vivid-edu.us4.list-manage.com/track/click?u=fbc37e6667311547200dcd4cc&id=ebae02aa8b&e=f9fba59123

