
Republica Moldova
PRIMARUL

municiPiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email : pt'rmaria@orhe i. md

www.orhei.md

DISPOZITIE
o". 25gdar zzq

Cu privire la inilierea concursului
pentru ocuparea func{iei de director al

IPET nr.12 din mun. Orhei

in temeiul art.Lg, art.118-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii

Moldova nr.l16 din 1g.07.201g, rr:t.26 qi 32 din Legea privind administralia publica locala

nr.436-XVI din 28. 12.2006,art.21, alin.(lj, art.50, alin(s), art.l42,litera j) din Codul Educaliei

al Republicii Moldova nr.152 din fZ iuiie 2014, Regulamentul cu privire la organizarea qi

desf-agurarea concursului pentru ocuparea func{iei de diiector qi director 4jry:t in institutiile de

invatimant general, uproUut prin ordinul Ministerului Educa{iei nr.163 din 23'03'2015' cu

modificdrile ulterioare, in ,.op,rt asigur[rii bunei funcfionEri a IPET nr'12 din mun' Orhei qi

angajdrii personalului de condulere, primarul municipiului orhei DISPUNE :

l. Se inifiaz6 concursul pentru ocuparea functiei de director in Institulia Publicl de

Educalie Timpurie nr.12 din municipiul Orhei'

2. Se publica anunful succint (anexa nr.l), privind inilierea concursului pentru ocuparea

funcliei de director in Institulia publica de Educalii Timpurie nr.12 din municipiul o{1i intr-o

publicalie periodic6 in termen de cel mult 7 zile de la emiierea prezentei dispozilii, iar informatia

privind desfrgurarea concursului va fi expusa pe site-ul oficial www.orhei'md 9i panoul

informativ al Primdriei municipiului Orhei (anexa nr'2)'

3. Prezenta dispozilie va fi adusi la cunoqtin[a:

- Direcliei Generaie Educalie Orhei pentru delegarea a douS persoane in componenfa

comisiei de concurs;
- colectivului de muncd din IpET nr.l2 din mun.Orhei pentru delegarea in calitate de

membri in componenla Comisiei de concurs a doi reprezentanti, unul fiind desemnat de cdtre

consiliul de administrafie al instituliei qi unul de c6tre consiliul profesoral;.

- comitetului sindical de ramura din unitatea administrativ teritorial6 orhei pentru

delegarea unui reprezentant in componenla Comisiei de concurs.

in Registrul de stat al

de la data comunic[rii

5. Controlul asuPra

conform competenf elor dna

t 'l t,:. .,

4. Prezenta dispdzilie intr[ in vigoare la data includerii acesteia

actelor locale gi poate ft atacatdin Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile

in conformitate cu prevederile Codului Administrativ'

w-w

z::.|;ll;:t,'

P
Primarul municiPiu

revine vice

e c;s tr"f , Cff r i-i I in'i0'ai/CII-
COPIA COR,ESPUiY



Anexa nr.l la disoozitia
nr.Zd din 2da/. ?42/

ANLTNT!

Primdria municipilrlui Orhei anunfd despre orgarizarea concursului privind ocuparea

funcliei de director in Institulia Publicd de Educalie Timpurie nr.12 din municipiul Orhei.

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

numerele telefoanelor de contact23s 22767 sa,a235 32767.
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Anexa w.2 la dispozitia
nr.2f ain%albry

Informafie
cu privire la condiliile de desfdgurarea a concursului

pentru ocuparea funcJiei de director in
. Institulia Publicd de Educa{ie Timpurie nr.l2 din municipiul Orhei

Organizator al concursului pentru ocuparea funcliei de director in Institufia Publicd de

Educatie Timpurie nr.12 din municipiul Orhei, este autoritatea executiv6 a administraliei publice
locale a municipiului Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu, 160.

Funcfia pentru care se organizeazd concursul - director al Instituliei Publice de

Educafie Timpurie nr.12 din municipiul Orhei,

'Condifiile de participare la concurs: t

r. - 
detinerea cetdtenlei Republicii Moldova;

o studii superioare universitare;
o cel pufin 3 ani vechime in activitate didacticS;
. la data expir6rii termenului de depunere a dosarului nu a implinit vdrsta de 65 ani;
o cunoa$te limba romdn6;
o este apt din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic) pentru exercitarea funcfiei;
. lipsaantecedentelorpenale;
. nu a fost concediat in ultimii 5 anipe bazaart.86, alin.(1), lit.l) qi n) din Codul Muncii;

i.., Candidafii pentru ocuparea funcliei de director al Instituliei Publice de Educafie Timpurie
.,!in municipiul Orhei, depun personal sau prin reprezentant la Centrul de Informare qi

Servicii (CIPS) al Primdriei Orhei, prin pogta sau prin e-mail, in termen de 30 zile
ice din ziua publicdrii anunfului, dosarul de concurs, care cuprinde urmdtoarele acte

cererea de participare la concurs, al cirei model este specificat in anexa nr.l la

Regulamentul cu privire la organizarea gi desfhgurarea concursului pentru ocuparea

funcliei de director qi director adjunct in institutiile de invdldmant general, aprobat prin
Ordinul nr.l63 din23.03.2015 al Ministerului Educaliei;
copia actului de identitate;
copia/copiile actului/actelor de studii;
copiile actelor care atestd vechimea in activitatea didacticd a candidatului;
curriculum vitae, al c6rui model este specificat in anexa nr.2la Regulamentul cu privire
la organizarea gi desfd$urarea concursului pentru ocuparea funcliei de director gi director
adjunct in instituliile de invd![mdnt general, aprobat prin Ordinul nr.163 din 23.03.2015

al Ministerului Educafiei;
certificatul medical, care atestd faptul cd persoana este aptd din punct de vedere medical,

fizic (eliberat de medicul de familie) gi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru qi

medicul narcolog), pentru exercitarea funcliei ;

o cazierul judiciar sau declarafia pe proprie r6spundere;
Candidatul poate anexa qi alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv copial

copiile actului/actelor ce confirm[ gradul didactic/managerial qi/sau titlul qtiinlific/gtiinliflrco-

didactic, recomand5ri, copii ale actelor care atestd formarea continud, performantele profesionale

gi manageriale demonstrate in cadrul concursurilor locale/nafionale/internalionale, publicatiile

didactice gi gtiinJifice, etc.
La cererea de participare la concurs se indicdlista actelor depuse cu numerotarea fiecdrei

file. Dacd actele de participare la concurs se prezintd in copii, fErd a fi insofite de originale,
acestea trebuie prezentate in ziua desfdgur6rii concursului. In caz de neprezentare a actelor

necesare, comisia ia decizia de neadmitere la concurs. In cazul depunerii dosarului de cdtre

candidat sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depunein2 exemplare, dintre

care una se restituie, sub semndturd, persoanei care a depus dosarul.

Data limitd de depurere a actelor este - 

-01.03.2021-- 

,

Informafiile suplimentare privind desldgurarea concursului, numdrul de copii in institulie,

bugetul in ultimii ani, starea infrastructtfrii existente gi proiectele in derulare le pute[i obtine la

telefoanele de contact: 235 22767 ,235 32767,23523543.
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