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DISPOZITIE
nr. 'J1t/.{

Cu privire la organizarea concursului
pentru ocuparea functiei vacante de
director in IPET nr.6 din mun. Orhei

In temeiul art.21 alin.(l), 50 alin.(5), 742litercj), din Codul Educatiei al Republicii
Moldova w.152 din 17 rulie 2014, art.29 qi 32 aI Legii privind administralia publici locala
nr'436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul cu privire la organizarea qi desfb$urarea concursului
pentru ocuparea func{iei de director gi director adjunct in institu}iile de invaldm6nt general,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educaliei nr.163 din 23.03.2015, cu modifrcdrile ulterioare,
Dispozilia Primarului municipiului Orhei nr.151-p din 06.01.2018 ,,Cu privire la acordarea
imputernicirilor", viceprimarul municipiului Orhei DISptINE :

1. Se iniliazd concursul pentru ocuparea funcliei vacante de director ?n Institufia publicd
de Educalie Timpurie nr.6 din municipiul Orhei.

2. Anunlul succint privind inilierea concursului pentru ocuparea funcliei vacante de
director in Institulia Publicd de Educalie Timpurie nr.6 din municipiui Orhei va f:r publicat intr-o
publicalie periodicd in termen de cel mult 7 zile de la emiterea preientei dispozilii ise anexeaza),
iar informalia privind desfEgurarea concursului va fi expusd pe iite-ul oficiai gi panoul informativ
al Primdriei Orhei (se anexeazd).

3. Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinfa:
- Direcliei Generale Educalie Orhei pentru organizarea activitalilor respective conform

competen!elor;
- colectivului de muncd din IPET nr.6 din mun. Orhei pentru delegarea a doi

reprezentanli cAte unul ca membri in componenla Comisiei de 
"on.utr, 

desemnali de Consiliul
de administrare gi de Consiliul profesoral al institutiei;

- comitetului sindical de ramurd din unitatea administrativ teritoriald Orhei
inaintarea unui reprezentant in componenfa comisiei de concurs.

revine viceprimarului de ramurd

pentru

4. Controlul asupra executirii,
confbrm competenlelor dl Valerian CSil

/ :/.-'

pozi!iiIS
\

: COPIA CORESpUNDE

i4.TiZ#V"_o

Diana MEMET


