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Noutăți legislative  

LEGEA NR. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în 

situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (actualizata) 

LEGEA NR. 27/2020 privind limba semnelor române 

LEGEA NR. 31/2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile 

autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

LEGEA NR. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 

oferite de bonă 

LEGEA NR. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

LEGEA 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice 

LEGEA NR. 45/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (actualizată) 

ORDONANȚA URGENȚĂ NR. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea 

valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele 

acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 

temporare a unităţilor de învăţământ 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 
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HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 236/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi 

pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii 

de debitori 

OMEC NR. 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul 

preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal 

şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, 

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020 

OMEC NR. 3453/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 3.261/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de elaborare şi a Comisiei de 

validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 

346/26.03.2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 

închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 

 Inspector Școlar General, 

   Prof. Adriana STOICA                       Consilier juridic, 

Roxana Buzea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


