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. . ORDIN 

Nr.239 din 12 iunie 20 17 

Cu privire la organizarea concursului 

in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Codul EducaTiei a1 Republicii 

Moldova nr. 152 din 17 iulie 20 14, Ordinul Ministerului Educatiei nr. 163 din 23 martie 20 15 cu 

privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea gi desGgurarea concursului pentru 

ocuparea h c t i e i  de director gi director adjunct in institutiile de inv@imiint general, cu 

modificgrile ulterioare, din 05 noiembrie 201 5 

ORDON: 

1. A inifia concurs pentru ocuparea postului de director in : 

> Institutia Public5 gimnaziul Nicoreni 

P, Institutia Public5 qcoals primar5 Pervomaiscoe 

2. A aproba avizul cu privire la organizarea concursurilor (se anexeazg) 

3. Specialistul in problemele resurse umane va asigura publicarea anunfului in presa 

raionalg (Glia Drochiang) gi pe site-ul Direcfiei fnvZi@mint, va prezenta propuneri pentru 

instituirea coniisiei de concurs in conforrnitate cu actele normative 'in vigoare. 

4. Dl Recean Ion, geful Diricfiei invg~gmint, Tineret gi Sport Drochia va exercita controlul 

asupra executgrii prezentului ordin. 

Ion RECEAN 



Directia fnv8~8mint, Tineret 8i Sport Drochia anunf5 concurs pentru ocuparea functiei de 
director a1 institutiei de inv818miint 

> Institufia Public5 Gimnaziul Nicoreni 
> Institufia Public5 $coals primarii Pewomaiscoe 

La functia de director a1 institutiei de inv8t8mint general poate candida persoana care intrunegte 
cumulativ urmiitoarele condifii: 

1. Detine cet8fenia Republicii Moldova 
2. Studii superioare universitare 
3. Are o vechime in activ'itatea didactic8 de cel putin trei ani; 
4. La data expir8rii termenului de depunere a dosarelor nu au implinit viirsta de 65 ani; 
5. Cunoagte limba romfin8; 
6. Este apt8 din punct de vedere medical (fizic ~i neuropsihic) pentru exercitarea fimctiei; 
7. Nu are antecedente penale; 
8. Nu a fost concediati in ultimii 5 ani pe paza art.86 din  (1) lit.l), m), n) din Codul Muncii 

a1 Republicii Moldova. 

Candidalii pentru ocuparea funcfiei de conduc8tor a1 institufiei de inv8thhnt depun personal sau 
prin reprezentant la Directia de inv8fZimfnt Drochia, bir.2, prin pogt8 sau prin e-mail, in termen 
de 30 zile calendaristice din ziua public5irii anunfului, dosarul de concurs, care cuprinde 
obligatoriu urrn5toarele acte: 

cererea de participare la concurs (anexa nr. 1 din Regulament) 
copia actului de identitate; 
copialcopiile actului/actelor de studii Iautentificatel 
copia carnetului de munc8 /autentificat/ 
curriculum vitae (anexa nr.2 din Regulament) 
certificatul medical din care rezultg c8 este apt medical, fizic gi neuropsihic; 
cazier judiciarl declaralia pe propria r8spundere 
angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a institutiei in viitoarea kncfie, 
pentru 5 ani, la data desfTagur5rii interviului 
altele. 

Actele vor fi depuse la Directia de inv8tiimint Drochia, bir.2 - 

Telefon relafii: 252 20224. Termenul limit8 de depunere 17 iulie 2017 
Informatiile suplimentare cu privire la organizarea gi desfigurarea concursului sunt plasate pe 
pagina web a Directiei inv5fhint, Tineret gi Sport Drochia www.edu-dr.md 


