
Direclio general educalie Si culturd Strdseni

anunld prelungireapilnd h 13 iulie 2021 a perioadei de depunere a dosarelor la
concursul pentru ocuparea postului vacant de director al instituliei de invlf[mdnt

o Gimnaziul "Ion Creangi" Micleuseni

Concursul se va desflqura in conformitate cu Regulamentul ,, Cu privire la organizarea qi
desflgurarea concursului pentru ocuparea funcfiei de director qi director adjunct in institu{iile de
invifimint general" aprobat prin ordinul Ministerului Educafiei nr.163 din23.03.2015, ( publicat in
Monitorul Oficial rr.124-130 din22 mai 2015), cu modificirile ulterioare prin ordinul Ministerului
Educaliei r:r.964 din07.10.2015 (publicat in Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015) .

Informalii despre instituliile de invdldmfrnt in concars potli identiJicate tn baza de date - SIME

La concurs pot candida persoanele care intrunesc urmltoarele conditii( p.14):

o Detin cet6fenia Republicii Moldova;
o Au studii superioare universitare;
o Au o vechime in activitatea didactic6 de cel putin 3 ani;
o La data expir[rii termenului de depunere a dosarelor, nu au implinit v6rsta de 65 ani;
o Cunosc limba rom6n5;
o Sunt apfi din punct de vedere medical (ftzic qi neuropsihic) pentru exercitarea funcfiei;
o Nu au antecedente penale;
o Nu au fost concediali in ultimii 5 ani pe baza art.86 alin ( 1) lit.l), m), ti n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde urmltoarele acte obligatorii (p.16):
o Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexs I aRegulatnentului\;
. Copia actului de identitate;
o Copia/copiile / actului/actelor de studii;
o Copiile actelor ce atestl vechimea in activitatea didacticd;
o Curriculum vitae (eqform anexei2);
o Certificatul medical care atestl faptul cd persoana este aptd din punct de vedere medical,fizic (eliberat

de medicul de familie) Si neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru qi medicul narcolog), pentru
exercitarea funcfiei;

. Cazierul judiciar s-au declaratia pe propria r[spundere;
o Angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituliei in viitoarea funcfie, pentru 5 ani, la

data desftqur6rii interviului;
Candidatul poate onexa Si alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv copia actelor ce
confirmd gradul didactic/managerial, titlul StiinliJic, copii ale actelor care atestdformarea continud
didacticd/manageriald, publicalii, performanle profesionale, statutul de expert/evoluator nalional etc.

Bibliografia concursului:
h ttp : //ctice. gov. md/testare-directori-acte-n orm ative/

Candidatii pot depune dosarul Ia Directia generali educatie si culturl Striseni.
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