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Bibliografie concurs consilier, compartiment reţea şcolară 

1. Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2. Legea nr. 53/2011 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. OMENCȘ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.  OMECȘ nr. 5.268/2015    pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele 

şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în 

străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special 

al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului 

atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

6. OMENCS nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor şcolare genstionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

7. OMECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului “Şcoală după şcolă”, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

8. OMEN nr. 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de 

şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi a 

modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional 

de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei 

de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional; 

9. OMEN 5235/2018  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 2019-2020; 

10. OMECT nr. 5248/2011 privind aplicarea programului “A doua şansă” , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. OMECTS nr.  3062/2012 privind aprobarea Metodologie de organizare a claselor din învăţământul 

preuniversitar în regim simultan; 

12. HG 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, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 


