
 

ANEXA nr. 10 

la metodologie 

  
Bibliografie-cadru*) 

__________ 
   *) Bibliografia-cadru poate fi modificata si completata, modificari si 

completari care vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul 

Ministerului Educatiei Nationale si al inspectoratelor scolare judetene/ 

municipiului Bucuresti, concomitent cu anuntul privind organizarea concursului. 

 

 

Nr. 

crt. 
Actul normativ in vigoare in perioada 

organizarii concursului Continutul 

1. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Titlul I: Dispozitii generale 

Titlul II: Invatamant preuniversitar 

Titlul IV: Statutul personalului didactic 

Capitolul I: Statutul personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar 

Titlul V: Invatarea pe tot parcursul vietii 

Titlul VI: Raspunderea juridica 

Titlul VII: Dispozitii tranzitorii si finale 

2. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

Titlul II - Contractul individual de munca 

Cap. I-V (exclusiv sectiunea a 5-a a cap. V) 

Cap. VI - Contractul individual de munca pe durata 

determinata 

Cap. VIII - Contractul individual de munca cu timp 

partial 

Titlul III - Timpul de munca si timpul de odihna 

Titlul XI - Raspunderea juridica 

3. 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

  

4. Regulamentul de organizare si functionare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar   

5. 
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul 

ministrului educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice nr. 4.742/2016 
  

6. 
Metodologia-cadru de organizare si functionare 

a consiliului de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar 
  

7. Regulamentul de inspectie scolara a unitatilor 

de invatamant   

8. 
Bush, T. (2015), Leadership si management 

educational. Teorii si practici actuale, Iasi, 

Editura Polirom 

Capitolul 1: Importanta leadershipului si a 

managementului educational 

Capitolul 2: Modele de leadership si management 

educational 

9. 
Ghergut, A. (2007), Management general si 

strategic in educatie. Ghid practic. Iasi, 

Editura Polirom 
  

10. 

Apostu, O. et al. (2015), Analiza sistemului de 

invatamant preuniversitar din Romania din 

perspectiva unor indicatori statistici. 

Politici educationale bazate pe date, 

Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti, 

Editura Universitara**) 

Capitolul 4: Situatia educatiei si formarii 

profesionale din Romania din perspectiva 

indicatorilor europeni 2020 

______ 
   **) Referinta bibliografica utila in pregatirea probei prevazute la art. 15 

alin. (1) lit. c) din metodologie. 
 


