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DISPOZII'IE
o.,472 o5:ee?/

Cu privire la inilierea concursului
pentru ocuparea funcfiei de director al

$colii de Muzici din mun. Orhei

in temeiul art.10, art.1l8-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.116 din 19.07.2018, art.29 gi 32 din Legea privind administralia public6 localE
nr.436-XVI din 28.12.2006, art.2l, alin.(l), art.50, alin.(5), art.l4z,litera j) din Codul Educafiei
al Republicii Moldova rr.l52 din 17 iulie 2014, pct.3, pct.5, pct.6(l), pct.9, pct.ll-12, pct.l4,
pct.l6-17, pct.l9-24 din Regularnentul cu privire la organizarea gi desf6$urarea concursului
pentru ocupzrea func{iei de director gi director adjunct in institutiile de invdfdm6nt general,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educa{iei nr.163 din23.03.2015, cu modificErile ulterioare, in
scopul asigurdrii bunei function6ri a $colii de Muzic6 din mun. Orhei qi angajdrii personalului de
conducere in modul stabilit, primarul municipiului Orhei DISPUNE :

^ l. Se iniliazd concursul pentru ocuparea func{iei de director in Institu;ia Public6 de
Inv61[m6.nt Extra$colar $coala de Muzicd din municipiul Orhei.

2. Se publicE anunful succint (anexa nr.l), privind inilierea concursului pentru ocuparea
functiei de director in Institulia Publicd de inv6l6mdnt Extraqcolar $coala de Muzicd din
municipiul Orhei intr-o publicalie periodicd in termen de cel mult 7 zile de la emiterea prezentei
dispozilii, iar informafia privind desftqurarea concursului va fi expusi pe site-ul oficial
www.orhei.md gi panoul informativ al Primdriei municipiului Orhei (anexa nr.2).

3. Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinfa:
- Secliei Culturd Orhei pentru delegarea a doui persoane in componenfa comisiei de

concurs;
- colectivului de munc6 din Institulia Public6 de inv6l6mdnt Extraqcolar $coala de

Muzicd din mun.Orhei pentru delegarea in calitate de membri in componenla Comisiei de
concurs a doi reprezentanli, unul fiind desemnat de c6tre Consiliul de administralie al instituliei
qi unul de cdtre Consiliul profesoral;

- Comitetului sindical de ramurd din unitatea administrativ teritorialE Orhei pentru
delegarea unui reprezentant in componenta Comisiei de concurs.

4, Prezenta dispozilie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale qi poate fi atacatd irr judecitoria Orhei irL

in conformitate cu prevederile Clorlului Administrativ.
d,e 30 zile de la data comunicdrii

ramura

i'

5. Controlul asupra execut6rii prezentei di revine viceprimarului de

conform competenlelor dl Valeri

Pavel

etar ri Corrsiliului mun.
OP.IA CORESPUN

t}RICINATULUI

Primarul



Anexa nr.l la disnozitia
*.y'{? ain4.).{Z?2',

ANUNT!
Primdria municipiului Orhei anunfd despre organizarea concursului privind ocuparea

funcliei de director in Institufia Publicd de inv6l6ment Extraqcolar $coala de Muzicd din
municipiul Orhei.

Informalia privind concursul organizat o puteli accesa pe pagina web a Primdriei
municipiului Orhei www.orhei.md, pe panoul informalional al Prim6riei municipiului Orhei gi la

numerele telefoanelor de contactz3l 2276,,ffi

CUi.'i.A CORESPUNDE
t)RTGINALULUI 9/



Anexa nr.2 la disoozitia*42 aiw-/2.oi, qz7
Informa(ie

cu privire la condiliile de desfdgurarea a concursului

in rnstitulia pubrica d. i,ffiHaffffil!.Hi i'iiii["ii",l,rn din municipiur orhei

+ - - Organizator al concursului pentru qcuparea funcliei de director in Institulia public6 de
Invalamdnt Extraqcolar $coala de Muzicd din municipiul Orhei, este autoritatea executivl a
administrafiei publice locale a municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu, 160.

? _ - -Frytiu pentru care se orgarizeaz6 concursul - director al Institulia publicd de
Inv6l6mdnt ExtraEcolar $coala de Muzicd din municipiul orhei,

Condifiile de participare la concurs:
o delinerea cetdfeniei Republicii Moldova;
o studii superioare universitare;
o cel putin 3 ani vechime in activitate didacticd;
o la data expirdrii termenului de depunere a dosarului nu a implinit v6rsta de 65 ani;o cunoa$te limba romdn6;
o este apt din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic) pentru exercitarea func{iei;. lipsa antecedentelor penale;

' nu a fost concediat in ultimii 5 ani pe bazawt.86, alin.(l), lit.l) qi n) din Codul Muncii;
C.andidalii pentru ocuparea func{iei de director al Institriiu fuUti.6 de inv616m6nt

Ll"l$..::]*,$.coala 
de.Muzicii din municipiul Orhei, depun personal sau prin reprezentant la

,S#1,r,1$. 
^lnformare. 

qi Prestare Servicii (CpS) al Primlriei Oihei, prin poqta sau prin e-mail, in
m=.H.d9,30 

zile calendaristice din ziua public6rii anunfului, dosarul de concurs, care cuprinde
atele acte obrligatorii:

'. t. :cer€rea de participarr: la concurs, al cftrei model este specificat in anexa nr.l la: . t Regulamentiul cu orivire la orp,llnizarea .li deqffsrrrq"oq ^^n^rrrcrrlrri na-+*,',., ., l.:-glJ1!:n,|.l cu privire la or6lanizarea .9i desftgurarea .or.u.sului pentru ocupareaiir" functiei de director gi'director adunct in instituliile de invalamdnt geneial, aprobai prin
Ordinul nr.l63 din23.03.2015 al Ministerului Educafiei;

o copia actului de identitate;
o copia/copiile actului/actelor de studii;
o copiile actelor care atestd vechimea in activitatea didactic6 a candidatului;o curriculum vitae, al cdrui model este specilicat in anexa nr.2la Regulamentul cu privire

la organizarea gi desfE$urarea concursului pentru ocuparea funcliei Ie director gi d-irector
adjunct ?n instituliile de invdfAmant general, aprobat prin Ordinul nr.l63 din 23.03.2015
al Ministerului Educafiei;

o certificatul medical, care atesta faptul cd persoana este aptd din punct de vedere medical,
fizic (eliberat de medicul de familie) qi, neuropsihic (iliberat de medicul psihiatru qi
medicul narcolog), pentru exercitarea functiei;c cazierul judiciar sau declaratia pe proprie rEspundere;
Candidatul poate anexa gi alte documente pe care le considera relevante, conform

cerinlelor Regulamentului cu privire la organizarea gi desfbgurarea concursului pentru ocuparea
funcliei de director gi director adjunct in instituliile de inv61a*ant general, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educaliei nr. 163 din 23,03.2015, cu modificErile ulterioare.

La depunerea cererii de participare la concurs candidali vor respecta condiliile de
participare stabilite in Regulamentul cu privire la organizarea gi desfag**.u concursuluip.nt*
ocuparea func[iei de director qi director adjunct in instituliile de invSfdmdnt general, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educafiei nr.l63 din23.03.20115, cu modificerili ulterioLe.

Data limitd de depunere a actelor este - 14.06.2021
Informaliile suplimentare privind desfrgurarea.on.urrd*GE.rl de copii in institulie,

bugetul in ultimii ani, starea intiastructurii existente gi proiectele in derulare le pute{i obline la
telefoanele de conract: 235 22767,235 32767,235T54i.
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