
Bibliografia concursului: 

I . Acte legislative generale 

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994; 

2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003; 

3. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018; 

4. Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public; 

5. Legea nr.25-XVI din 22.02. 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

6. Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19.07.1994; 

7. Legea privind accesul la informație, nr.982 – XIV din 11.05.2000; 

8. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; 

9. Legea privind administrația publică locală  nr. 436 din 28.12.2006; 

10. Legea cu privire la prevenirea și combaterea  corupției nr. 90 din 25.04.2008; 

11. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000; 

12. Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public;  

14. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018 (în 

vigoare 01.12.2018); 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2008 pentru punerea în aplicare a prevederilor  

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

16. Legea integrității nr.82/2017; 

17. Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale; 

18. Legea nr.133 din 08.07.2011  privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului 

1. Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014; 

2. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015; 

3. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor 

nr. 903 din 30.10.2014; 

4. Hotărârea Guvernului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de 

învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul 

al doilea nr. 868 din 08.10.2014; 

5. Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de 

învățământ general, aprobat prin Ordinul MECC nr.269 din 09.03.2020; 

6. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin 

Ordinul MECC nr.163 din 23.03.2015; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 404 din  16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului–

cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul 

învățământului şi a structurii-tip a acestuia; 

8. Ordin nr. 972 din  12.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea 

instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor. 


