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DISPOZITIE

or.26'

Cu privire la inilierea concursului
pentru ocuparea funcliei de director al

IPET nr.l din mun. Orhei

tn temeiul art.10, aft.118-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.l16 din 19.07.2018, art.2g qi 32 din Legea privind administratia publici localI
nr.436-XVl din28.12.2006, aft.21, alin.(l), art.50, alin.(5), art.l4z,litera j) din Codul Educafiei
al Republicii Moldova nr.l52 din 17 iulie 2014, Regulamentul cu privire la organizarea gi
desfbgurarea concursului pentru ocuparea func(iei de director gi director adjunct in instituliile de
invd1[mdnt general, aprobat prin Ordinul Ministerului EducaJiei nr.l63 din 23.03.2015; cu
modific6rile ulterioare, in scopul asigurdrii bunei funcfiondri a IPET nr.l din mun. Orhei qi
angajarii personalului de conducere, primarul municipiului Orhei DISPIINE :
1. Se iniliaz6 concursul pentru ocuparea functiei de director
Timptrie nr.1 din municipiul Orhei.

in Institulia

Publicd de

Educafie

2. Se publicd anun(ul succint (anexa nr.l), privind inilierea concursului pentru ocuparea
func{iei de director in Institulia Publicd de Educa}ie Timpurie nr.l din municipiul Orhei intr-o
publicafie periodicd in termen de cel mult 7 zile de la emiterea prezentei dispozilii, iar informalia
privind desfEgurarea concursului va fi expusd pe site-ul oficial www.orhei.md gi panoul
informativ al Primlriei municipiului Orhei (anexa m.2).
3.Prczenta dispozilie va fi adusd la cunogtinfa:
- Direcliei Generale Educalie Orhei pentru delegarea a doui persoane in componenla
comisiei de concurs;
- colectivului de muncd din IPET nr.l din mun.Orhei pentru delegarea in calitate de
membri in componenfa Comisiei de concurs a doi reprezentanli, untrl fiind desemnat de cdtre
Consiliul de administrafie al instituliei qi unul de c6tre Consiliul profesoral;
- Comitetului sindical de ramurd din unitatea administrativ teritoriald Orhei pentru
delegarea unui reprezentant in componenta Comisiei de concurs.

4. Prezenla disi:ozilie intra in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale gi poate fr atacatd in judec6toria Orhei in termen d e30 zile de la data comunic6rii
in conformitate cu prevederile Codului Administrativ.

5. Controlul

asupra
conform competenlelor dna

revine

Primarul municipi
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Anexa nr.l la disoozitia
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ANUNT!
Primlria municipiului Orhei anunfi despre organizarea concursului privind ocuparea
functiei de director in Institulia Publicd de Educatie Timpurie nr.l din municipiul Orhei.
Informafia privind concursul orgaruzat o putefi accesa pe pagina web a Prim[riei
municipiului Orhei www.orhei.md, pe panoul informa{ional al Primiriei municipiului Orhei gi la
numerele telefoanelor de contact235 22767 sau 235 32767.
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Anexa nr.2 la dispozitia
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Informafie
cu privire Ia condi{iile de desfdgurarea a concursului
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Organizator al concursului pentru ocuparea funcliei de director in Institulia Publicd de
Educatie Timpurie nr.l din municipiul Orhei, este autoritatea executivd a administratiei publice
locale a municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu, 160.
Funcfia pentru care se organizeazi concursul director al Instituliei Publice de
t
Educatie Timpurie nr.l din municipiul
'Condifiile
de payticipare la concurs:
delinerea cetlJeniei Republicii Moldova;
studii superioare universitare;
cel putin 3 ani vechime in activitate didactici;
la data expirdrii termenului de depunere a dosarului nu a implinit vdrsta de 65 ani;
cunoa$te limba rom6n6;
este apt din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic) pentru exercitarea funcfiei;
lipsa antecedentelor penale;
nu a fost concediat in ultimii 5 ani pe bazaart.86, alin.(l), lit.l) Ei n) din Codul Muncii;
Candida{ii pentru ocuparea funcfiei de director al Institu{iei Publice de Educa}ie Timpurie
din municipiul Orhei, depun personal sau prin reprezentant la Centrul de lnformare 9i
{gp,servicii (CIPS) al Primdriei Orhei, prin poqtd sau prin e-mail, in termen de 30 zile
stice din ziua publicdrii anunlului, dosarul de concurs, care cuprinde urm6toarele acte
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de participarc la concurs, al cdrei model este specificat in anexa nr.l la
cu privire Ia organizarea gi desftgurarea concursului pentru ocuparea
functiei de director qi director adjunct in instituliile de inv6!6mdnt general, aprobat prin
C Ordinul nr.163 din23.03.2015 al Ministerului Educaliei;
ld

copia actului de identitate;
copia/copiile actului/actelor de studii;
.&\ i
a
copiile actelor care atestd vechimea in activitatea didacticd a candidatului;
v,
o
curriculum vitae, al cdrui model este specificat in anexa rr.2la Regulamentul cu privire
EI
* =Nl
la organizarea gi desfE$urarea concursului pentru ocuparea funcliei de director qi director
o ENI
u (,\l
adjunct in institutiile de invdfdmdnt general, aprobat prin Ordinul nr.l63 din 23.03.2015
al Ministerului Educatiei;
EN
o
certificatul medical, care atestd faptul cd persoana este apt6 din punct de vedere medical,
L)
fizic (eliberat de medicul de familie) gi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru qi
medicul narcolog), pentru exercitarea funcfiei;
cazierul judiciar sau declaralia pe proprie rdspundere;
Candidatul poate anexa gi alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv copia/
copiile actului/actelor ce confirmi gradul didactic/managerial qi/sau titlul gtiinlific/gtiin1ificodidactic, recomandari, copii ale actelor care atestd formarea continuE, performan{ele profesionale
gi manageriale demonstrate in cadrul concursurilor locale/nalionale/interna{ionale, publica}iile
didactice qi qtiintifice, etc.
La cererea de participare la concurs se indic6 lista actelor depuse cu numerotarea fiecdrei
file. DacI actele de participare la concurs se prezintd in copji, fard a fi insolite de originale,
acestea trebuie prezentate in ziua desftgurdrii concursului. In caz de neprezentare a actelor
necesare, comisia ia decizia de neadmitere la concurs. In cazul depunerii dosarului de cdtre
candidat sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune in 2 exemplare, dintre
care una se restituie, sub semnaturd, persoanei care a depus dosarul.
.03.2021
Data limitd de depunere a actelor este Informafiile suplimentare privindrdesf6gurarea concursului, numdrul de copii in institulie,
bugetul in ultimii ani, starea infrastructurii existente qi proiectele in derulare le putefi obline la
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telefoanele de contact: 235 22767 ,235 32767,23523543.

