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Lista cerinţelor legale şi reglementate aplicabile  

 
 

Nr. crt. Denumire document Dată emitere Publicat în Observaţii 

1.  

OME 4139 – privind aprobarea Metodologiei-cadrul de organizare a 
programului de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesioa didactică de către deparamentele de 
specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate 
(DPPD). Anulează pe 3850/2017. 

29.06.2022  Afișat 18.07.2022 

2.  
OME 3102 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, 
master și doctorat. 

08.02.2022  Afișat 24.03.2022 

3.  OME 3106 – pentru aprobarea Metodologiei-cadrul de organizare și 
desfășurare a examenelor de licență/ diplomă și disertație.  09.02.2022  Afișat 24.03.2022 

4.  HG 369/2021 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei (Med) 29.03.2021 Monitorul Oficial nr. 333 din 01

aprilie 2021 afișat 07.04.2021 

5.  

HG 642/2020 – privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite 
absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în 
anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021. 

08.07.2020 Monitorul Oficial nr. 742 din 11
august 2021 Afișat 13.08.2020 

6.  
OMEC 4151/2020 – privind modificarea OMEN 3473/17.03.2017 
privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor 
străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018. 

24.04.2020 Ordinul în forma de la MEC Afișat 30.04.2020 

7.  
OMEC 4151/2020 – Anexa 1 – Lista diplomelor de studii liceale 
recunoscute de MEC pentru înscrierea cetățenilor străini la studii 
universitare de licență. 

24.04.2020 Ordinul în forma de la MEC Afișat 30.04.2020 
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8.  
HG 457/2011 – privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior 

04.05.2011 Monitorul Oficial nr. 371 din 26 
mai 2011 

Actualizată până la  05.12.2019, 
cu HG 883/09.11.2018. Afișată 
05.12.2018 

9.  Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educaţiei naţionale,  05.01.2011 OUG 87/.27.09.201, Mof  nr. 833 
din 28 septembrie 2018 

Actualizată până la 13.12.2022. 
Afișată 14.12.2022 

10.  Legea nr. 84/1995 – Legea învățământului   Anulată de L1/2011 
11.  Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic   Anulată de L1/2011 

12.  Legea 441/2001 – privind învăţământul universitar şi postuniversitar 
de stat cu taxă  18.07.2001 Monitorul Oficial nr. 411 din 25 

iulie 2001 completată de L 224/2005 

13.  Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat. 18.07.2001  Actualizată până la 10.12.2021 

14.  Legea 544/2001 – privind liberul acces la informații de interes public 12.10.2001  Actualizată până la 01.02.2013.  
Afișată 09.05.2016 

15.  Norme L544/2001- Norme metodologice de aplicare a Legii 
544/2001.   Monitorul Oficial nr. 167 din 08 

martie 2002 Afișată 09.05.2016. 

16.  
HG 1294/2004 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 
în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 

13.08.2004  Actualizare 03.06.2021 

17.  Legea 224/2005  - privind învățământul universitar și 
postuniversitar de stat cu taxă 11.07.2005 Monitorul Oficial nr. 630 din 19 

iulie 2005  

18.  OUG 75/2005 – privind asigurarea calității educației  12.07.2005  
Actualizată până la 30.12.2014.  
Aprobată de Legea 87/2006 
Afișată în data de 09.05.2016 

19.  Legea 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare 24.06.2004  Actualizată până la data de 
25.03.2013 

20.  HG 890/2008 – privind calificările şi titlurile conferite absolvenţilor 
înmatriculaţi în anul I 2005-2008 20.08.2008 Monitorul Oficial nr. 629 din 29 

august 2008 
Data intrării in vigoare : 
29/08/2008 

21.  OG 10/2009 – privind dreptul studenților Universității „Spiru Haret” 
de a continua studiile 12.08.2009  Nu mai este în vigoare. Art.1, 

Legea 109/26.05.2017 

22.  Ordonanţa 22/2009 – privind stabilirea cuantumului minim al taxelor 
de şcolarizare în valută art. 1 şi 3 şi Anexa modificate de Legea 1/2010 29.08.2009 

Monitorul Oficial nr. 599 din 31 
august 2009 
 

 

23.  Legea 1/2010 – pentru aprobarea OG 22/2009 11.01.2010 Monitorul Oficial nr. 17 din 11 
ianuarie 2010  
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24.  

HG72/2013 – privind aprobarea normelor metodologie pentru 
determinarea costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ 
elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din 
sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ elev.  

27.02.2013  Actualizată 10.12.2021 

25.  
OMEN 3392/2017 – Privind criteriile generale de acordare a burselor 
și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanți la 
învățământul de stat, învățământ cu frecvență.  

27.02. 2017 
Monitorul Oficial nr. 155 din 02 
martie 2017 
 

Actualizare la data de 
16.10.2017,  
Afișat 26.10.2017 

26.  OMECTS 3666/2012 – privind aprobarea Codului drepturilor și 
obligațiilor studenților  30.03.2012 

Monitorul Oficial nr. 225 din 04 
aprilie 2012 
 

Afișat 09.05.2016 

27.  

OMEN nr. 3047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a 
fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea 
suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din 
România, pentru anul 2018 

15.01.2018 
Monitorul Oficial nr. 127 din 09 
februarie 2018 
 

Afișat 05.12.2018 

28.  
MECTS 5745/2012 – Metodologia-cadru de organizare a programelor 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 
pentru profesia didactică  

13.09.2012 
Monitorul Oficial nr. 657 din 17 
septembrie 2012 
 

Anulat de OMEN 3850/2017 

29.  
OMEN 3850/2017 – Metodologia-cadru de organizare a programelor 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 
pentru profesia didactică  

02.05.2017 
Monitorul Oficial nr. 361 din 16 
mai 2017 
 

Actualizat până la 17.09.2018. 
Afișat 21.09.2018 

30.  OMEN 657/2014 – Regulamentul privind regimul actelor de studii 21.11.2014 
Monitorul Oficial nr. 847 din 02 
decembrie 2014 
 

 

31.  
OMEC 4156/2020 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind regimul actelor de studii și al documentelor 
universitare în sistemul de învățământ superior 

27.04.2020 
Monitorul Oficial nr. 381 din 12 
mai 2020 
 

Afișat 28.05.2020 

32.  OMEN 651/2014 – pentru aprobarea Metodologiei privind 
mobilitatea academică a studenților.  19.11.2014 

Monitorul Oficial nr. 855 din 24 
noiembrie 2014 
 

Afișat 31.08.2016 
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33.  
HG 607/2014 – privind aprobarea conținutului și formatului actelor 
de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I – studii 
universitare de licență.  

23.07.2014 Monitorul Oficial nr. 554 din 28 
iulie 2014 Afișat 31.08.2016 

34.  

OMENCȘ nr. 5921 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.

06.12.2016 Monitorul Oficial nr. 
1007/15.12.2016 Afișat 14.11.2019 

35.  

OMENCȘ nr. 5922 pentru aprobarea Metodologiei privind 
recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a
funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții 
de învățământ universitar acreditate din străinătate 

06.12.2016 Monitorul Oficial nr. 
1007/15.12.2016 Afișat 14.11.2019 

36.  
OMENCȘ nr. 5923 pentru aprobarea Metodologiei privind 
recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau 
într-un domeniu profesional, obținute în străinătate 

06.12.2016 Monitorul Oficial nr. 
1014/16.12.2016 Afișat 14.11.2019 

37.  OMENCȘ nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație 20.12.2016 Monitorul Oficial nr. 1034 din 28 

decembrie 2017 Actualizat și afișat 05.12.2018 

38.  
OMENCȘ 6102/2016 - Metodologia-cadru privind organizarea 
admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat 
(valabil începând cu anul universitar 2017-2018).  

15.12.2016 Monitorul Oficial nr. 1071 din 30 
decembrie 2016 Actualizat și afișat 05.12.2018 

39.  
HG 42/2017 - Normele metodologice privind acordarea facilităților 
de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți. Vezi 
art. 205 din Legea 1/2011.  

26.08.2014  Actualizată 10.12.2021 

40.  

OG 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 (respectarea capacității de școlarizare).  

26.08.2015 Monitorul Oficial nr. 528 din 14 
iulie 2016. 

Actualizare 07.02.2017. Afișată 
28.11.2017 

41.  
HG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe 
teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România.  

26.08.2014 Monitorul Oficial nr. 640 din 30 
august 2014 

Actualizată la 22.11.2017, afișată 
22.11.2017 

42.  Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată 
în 2014, afișată 21.12.2017 22.04.2014 Monitorul Oficial nr. 293 din 22 

aprilie 2014 Afișată 21.12.2017 
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43.  HG 681/2011 – privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat 29.06.2011 Monitorul Oficial nr. 551 din 03 

august 2011 
Actualizare M.Oficial nr. 
182/10.03.2016 

44.  OMECȘ 6156 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de 
limbă română pentru cetățenii străini 22.12.2018 Monitorul Oficial nr. 05.01.2017 Actualizare până la 17.10.2018 

45.  
OMEN nr. 3714/21.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol 
Unic al Universităților din România 

21.05.2018 Monitorul Oficial nr. 509/ 
21.06.2018 Afișat 05.12.2018 

46.  

HG nr. 577 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor 
conferite absolvenților învățământului universitar de licență 
înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-
2016 și 2016-2017 

09.08.2017 Monitorul Oficial nr. 
670/16.08.2017 

Actualizată până la 05.12.2018. 
Afișată 05.12.2018  

47.  

OMEN nr. 5039/2018 și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 
2126/05.09.2018 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 

05.09.2018 Monitorul Oficial nr. 837 din 02
octombrie 2018 Afișat 05.12.2019 

48.  
HG nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera 
didactică, pentru învățământul superior 

09.11.2018 Monitorul Oficial nr. 990 din 22
noiembrie 2019 Afișat 05.12.2019 

49.  

OMEN 3130/2019 - pentru aprobarea Metodologiei de alocare 
a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine 
pentru instituțiile de învățământ superior din România (UBc 
2742/2019). Afișat 17.03.2021 

05.02.2019 Monitorul Oficial nr. 131 din 19
februarie 2019 Afișat 17.03.2021 

50.  

OMEN nr. 3131/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a 
fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public 
local de suprafață al studenților, repartizarea instituțiilor de 
învățământ superior de stat din România  

05.02.2019 Monitorul Oficial nr. 131 din 19
februarie 2019 Afișat 05.12.2019 

51.  
OMEN nr. 3200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor 
universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și 
indicatori de performanță 

21.02.2019 Monitorul Oficial nr. 176 din 05
martie 2019 Afișat 05.12.2019 
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52.  
OMEN nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către 
instituțiile de învățământ superior 

12.08.2019 Monitorul Oficial nr. 689 din 21 
august 2019 Afișat 05.12.2019 

53.  OMEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 
mobilitatea academică a studenților 11.09.2019 Monitorul Oficial nr. 744 din 12 

septembrie 2019 Afișat 05.12.2019 

54.  OMEN nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a 
Sistemului european de credite transferabile 12.09.2019 Monitorul Oficial nr. 798 din 02 

octombrie 2019 Afișat 05.12.2019 

55.  
OMEN 3473/2017 – privind aprobarea Metodologiei de 
primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând 
cu anul școlar/ universitar 2017-2018. 

17.03.2017  Actualizare 05.01.2021 

56.  

OMEN 3900/2017 – privind Metodologia de școlarizare a 
românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat 
din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 
școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de 
școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 
2017-2018. 

16.05.2017 Forma de minister Afișat 18.06.2021 

57.  

HG 844/2008 – privind stabilirea cuantumului burselor pentru 
elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la 
specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/ 
perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, 
Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara 
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 

20.08.2008 Monitorul Oficial nr. 613 din 20
august 2008 Afișată 16.06.2021 

58.  Legea 307 – privind apărarea împotriva incendiilor, actualizare Legis 
31.01.2022 12.07.2006  Afișată 31.01.2022 

59.  OMAI 163 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incediilor 29.02.2007  Afișat 14.12.2022 

60.  Legea 481 – privind protecția civilă, actualizare Legis 31.01.2022 08.11.2004  Afișată 31.01.2022 
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61.  
HG 1425 – privind Normele metodologice de aplicare a provederilor 
Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2016, actualizare Legis 
31.01.2022 

11.10.2006  Afișată 31.01.2022 

 
 

Actualizată la data de 14.12.2022 
 
 


