
Cadrul legal aplicabil prezentei cereri de propuneri de proiecte: 
 

Educaţie 

 

- OMCTS nr. 5564/2011 privind Metodologia de acreditare și evaluare periodică a 
furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020; 

- OMECS nr. 5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011; 

- ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi 
echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, non-formal sau informal 
de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, 
institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în 
vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, 
profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv 
profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță a fost publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016; 

- Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/07.09.2011 
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin MECTS nr. 5248/2011, privind aplicarea Programului „A doua șansă”; 

- Metodologia privind organizarea programului „A doua şansă”- învăţământ primar, 
anexa 1 la OMECTS 5248/2011; 

- Plan cadru de învățământ pentru programul „A doua şansă” - învăţământ primar, 
anexa 2 la OMECTS 5248/2011; 

- Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A 
doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior - anexa 3 la OMECTS 5248/2011; 

- Plan - cadru de învăţământ pentru programul "A doua şansă", pentru învăţământul 
secundar inferior - anexa 4 la OMECTS 5248/2011; 

- Ordinul MENCS nr. 5293/2015, privind aprobarea Structurii standardului de pregătire 
profesionala din învăţământul profesional si tehnic; 

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor. 

 
Social 

 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 



cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă 

socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale 

pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 

şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016; 

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în 

domeniul serviciilor sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale 

privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a 

Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale; 

- Ordinul Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind 

aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate; 

- Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"; 

- Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul 

asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi 

capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii 

de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială; 

- Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 

furnizorilor de servicii sociale; 

- Ordinul Ministrului muncii și justiției sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 



sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat şi cantinele sociale 

- Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 653 din 13 martie 2019 privind 

instrucţiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la 

licenţierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime 

de calitate în domeniul serviciilor sociale şi pentru abrogarea unor ordine; 

- Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 28 din 3 ianuarie 2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 

 


