
Bibliografia concursului  

 

Pentru ocuparea funcţiei de director adjunct ăn IPLT ”C.Negruzzi”  

1. DOCUMENTE GENERALE 

1.1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr.1 din 18.08.1994); 

 

1.2. Legea privind accesul la informaţie nr.982 –XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000; 

 

1.3. Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 6-8 din 24.01.03); 

 

1.4. Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul 

Oficial; 

 

1.5. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 –2020 Educaţia 2020, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014; 

 

1.6. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md; 

 

1.7. Legea Republicii Moldova cu privire la registre nr. 1320 –XIII, din 25.09.1997, Monitorul 

Oficial nr. 77 –78, din 27.11.97; 

 

1.8. Regulamentul “Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei de director si director adjunct in instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul 

Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015; 

 

2. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR 

2.1. Regulamentul –tip al instituţiei de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învățământ 

primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin ordinul ME al R. Moldova nr. 235 din 25.03.2016; 

 

2.2. Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul 

elevilor în învăţământul primar şi secundar, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 638 

din 30 iunie 2016; 

 

2.3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei 

nr. 336 din 03.05.2013; 

 

2.4. Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din 

perspectivele şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 

din 11 octombrie 2013; 

 

2.5. Metodologia de admitere a elevilor în învăţământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului 

Educaţiei nr. 633 din 30 iunie 2016; 

 

2.6.Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 20 februarie 2015; 

 

2.7. Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu,aprobată prin ordinul Ministerului 

Educaţiei nr. 98 din 26 februarie 2015; 
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