
Direclia generald educa(ie Striiqe ni
anunla concurs

pentru ocuparea funcliei vacante de director al instituliei de inv

Concursul se va desfdgura in conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea qi desfiqurarea

concursului pentru ocuparea func{iei de director qi director adJunct in institu(iile de invl(imdnt general,

aprobat prin oidinul Ministerului Educaliei nr.16312015, cu modificirile qi completdrile ulterioare'

Informalii despre institu(iile cle tnvd(dmAil in conutrs pot.fi idenlit'icate ln buza de date - SIME
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Delin cetdlenia Republic i i Moldova;

Au studii superioare universitare;

Au o vechime in activitatea didacticd de cel pulin 3 ani;

La dataexpirlrii termenului de depunere a dosarelor, nu au implinit vArsta de 65 ani;

Cunosc limba romdnd;

Sunt apfi din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic) pentru exercitarea func{iei;

Nu au antecedente Penale;
Nu au fost concediali in ultimii 5 ani pebazaart.B6 alin.(l) lit. g)-r) 9i art. 301 alin'_(l) lit. a)-b) din Codul

muncii al Republicii Moldova nr. 15412003 sau destituili dintr-o func{ie publicd conform art.64 alin. (1) lit.

a) qi b) din Legea nr, 158/2008 cu privire la funclia publica Ei statutul func{ionarului public;

Nu au interdictia de a ocupa funcfii de conducere.

va cunrinde urmitoarele acte ortllgatorll (f)cl. lo):
Cererea de participare la concurs ( );

Seful

a

a

a

a

a

o

Copia actului de identitate;

Copia/copiile actului/actelor de studii;

Copiile actelor ce atestd vechimea in activitatea didactica;

Curriculum vitae ( );

Certificatul medical care atestd faptul cd persoana este aptd din punct de vedere medical, fizic (eliberat de

medicul de familie) gi neuropsih ic (eliberat de medicul psihiatnt ;i medicul narcolog), pentru exercitarea

functiei;
Cazieruljudiciar sau deelarafia pe propria rdspundere;

proiectuiplanului de dezvoltare a institufiei, pentru 5 ani in plic sigilat sau declaralia pe proprie rispundere

privind piezentareaproiectului planului cu cinci zile inainte de data intervir-rlui. Pentru concursurile anun{ate

in ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani incepAnd cu I ianuarie a

urmdtorului an.

Candidatut poate anexa gi atte documente pe care le considerd relevaute, inclusiv copia/copiile actului/actelor

ce confirm6 tic/managelial qi/sau titlirl gtiin1ific/gtiin{ifico-didactic, r i ale

actelor care ea corrtinud, perfonnaltfele profesionale 9i manageriale adrul

concursurilor ale/internalionale, publicatiile didactice 9i ;tiin1ifice, statu uator

national/internaJi onal etc.

Bibliografia concursulut, 
,
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