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TEMATICA DE CONCURS ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de ocupare a funcŃiilor de inspector şcolar de la   

Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 

    

 TEMATICA DE CONCURS 

    - LegislaŃie şcolară 

    - InspecŃia şcolară 

    - Asigurarea calităŃii 

    - Management educaŃional 

    BIBLIOGRAFIE  

    1. Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

    2. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 5115 din 15 decembrie 2014. 

    3. Regulamentul de inspecŃie a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5547/06.10.2011. 

    4. Ordonanța de urgență   nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităŃii 

în educaŃie, cu modificările și completările ulterioare. 

    5. Curriculum naŃional - cadru de referinŃă. 

   6. Ordinul M.E.N. nr. 4431 din 29 august 2014 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naŃionale pentru absolvenŃii clasei a VIII-a în anul şcolar 

2014 – 2015; Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naŃionale 

pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, prevăzută în anexa nr. 2 

la O.M.E.C.T.S. nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naŃionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011. 

    7. Ordinul M.E.N. nr. 4430 din 29 august 2014 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naŃional – 2015;  Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 



M.E.C.T.S. nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat - 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

    8. Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăŃământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5561/07.10.2011, cu 

modificările și completările ulterioare; Metodologia de acreditare şi evaluare 

periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite 

de aceştia, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564 din 7 octombrie 2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    9. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

    10. Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 

gestionate de unităŃile de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

MECTS nr.5565 din  7 octombrie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    11. Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare a inspectoratelor şcolare, 

aprobat prin Ordinul MECTS nr.5530 din  5 octombrie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    12. Institutul Român de Management Educațional – Management educațional, 

coordonator : Șerban Iosifescu, vol. I și II, Ed. CRDMO, 2004. 

    13. Gherguț, A. - Managementul general și strategic în educație.Ghid 

practic.Iași, Polirom, 2007. 

 

                                           Inspector Şcolar General, 

Prof.Mioara Enache 


