
Direclia invdydmAnt StrdE eni

anunld prelungireapdnd la l0februarie 2021 a perioadei de depunere a dosarelor la
concursul pentru ocuparea postului vacant de director in instituliile de invdfim6nt

o Gimnaziul Dolna
o Centrul de Creatie al elevilor
o $coala sportivl pentru elevi Strlseni;

Concursul se va desfdqura in conformitate cu Regulamentul ,, Cu privire la organizarea qi
desfiqurarea concursului pentru ocuparea funcfiei de director qi director adjunct in institufiile de
inviflm6nt general" aprobat prin ordinul Ministerului Educafiei nr.163 din23.03,2015, ( publicat in
Monitorul Oficial nr.124-130 din22 mai 2015), cu modificirile ulterioare prin ordinul Ministerului
Educaliei nr.964 din 07.10.2015 (publicat in Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015) .

Informalii despre instituliile de tnvdldmLnt in concurs potti identfficate in buzo tle date - SIME

La concurs pot candida persoanele care intrunesc urmltoarele conditii( p.l4):

o Delin cetdlenia Republicii Moldova;
o Au studii superioare universitare;
o Au o vechime in activitatea didacticd de cel pulin 3 ani;
o La data expirdrii termenului de depunere a dosarelor, nu au implinit vdrsta de 65 ani;
o Cunosc limba rom6n6;
o Sunt apli din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic) pentru exercitarea funcfiei;
o Nu au antecedente penale;
o Nu au fost concediati in ultimii 5 ani pe baza afi.86 alin ( 1) lit.l), m), $i n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde urmltoarele acte oblisatorii (p.16):
o Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa I akesulamentului);
o Copia actului de identitate;
. Copia/copiile / actului/actelor de studii;
. Copiile actelor ce atestd vechimea in activitatea didactici;
o Curriculum vitae (eodorm anexen);
o Certificatul medical care atestf, faptul cd persoana este apt[ din punct de vedere medica|fizic (eliberot

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

. Cazierul judiciar s-au declaralia pe propria rdspundere;
o Angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a institutiei in viitoarea funcfie, pentru 5 ani, la

data desft qurdri i interviului ;

Candidatul poate anexa Si alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv copia actelor ce
confirmd gradul didactic/managerial, titlul $tiinlific, copii ale actelor care atestdformarea continud
didacticd/manageriald, publica{ii, performanle profesionale, statutul de expert/evaluator nalional etc.

Bibliografi a concursului:
http : //cf ice. gov.md/testare-directo ri-a cte-normative/

Candidatii po,t depune dosarul la Directia invitimint StrIseni, biroul205 pdnd /a 10 febraarie 2021
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