
REPU B LIC A  M O LD O V A  
RA IO NU L CĂUŞENI 

P R I M Ă R I A  O RA ŞU LU I CĂUŞENI 
Tel.+373243 2-22-33 fax +3732432-25-54

e-mail: prim aria@ causeni.org 
M D 4300, str. M. Radu 3, or. Căuşeni

D ispoziţia nr. 02/1 -1-J 
din JU noiem brie 2022

Cu privire la anunţarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei de director 
al Instituţiei de Educaţie Tim purie

în conform itate cu Codul Educaţiei nr. 152 d in i 7.07.2014 R.M, pct. 7 din Regulamentul 
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi 
director adjunct în  instituţiile de învăţăm înt general nr. 163 din 23.03.2015 cu m odificările şi 
com ple ţările ulterioare publicate în  M onitorul oficial nr.302-395 din 06.11.2015, 

în tem eiul a rt.32 (l),(2 ) a Legii nr.436-X V I din 28.12.2006 privind adm inistraţia publică 
locală, DISPU N:

1. Se anunţă concurs la funcţia de director al Instituţiei de Educaţie Tim purie nr. 6 din or. 

Căuşeni.

2. Se aprobă textul anunţului şi a inform aţiei cu privire la condiţiile desfăşurării concursului, 

conform  anexei n r . l ,  parte integrantă a prezentei Dispoziţii.

3. Responsabil de executarea prezentei D ispoziţii se desem nează M ungiu Natalia, specialist 

principal prim ăria oraşului Căuşeni.

4. Prezenta D ispoziţie se com uinică:

- Boiştean Svetlana, director al Instituţiei de Educaţie T im purie nr. 6 din or. Căuşeni,

- Populaţiei or. Căuşeni, prin interm ediul paginii W EB a prim ăriei Căuşeni şi includerii în 

Registrul de Stat al A ctelor Locale.

Ex.N. Mungiu

Prim arul or. Căuşeni

mailto:primaria@causeni.org


Anexa 1 
la d ispoziţia n r .0 2 / l - 7 - « /^  

din -J£_ noiem brie 2022

APROB
rim arul or.Căuşeni 
 Anatolie Donţu

A nunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 

de director al Instituţiei de Educaţie T im purie nr. 6 din or. Căuşeni

Prim ăria oraşului Căuşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de 
Educaţie Tim purie nr. 6 din oraşul Căuşeni.
1. Denumirea autorităţii publice: Prim ăria or.Căuşeni

2. Sediul administraţiei publice: or. Căuşeni str. M .Radu 3

3. Condiţiile de participare la concurs:
a) D eţine cetăţănia Republicii M oldova;
b) are studii superioare universitare;
c) are vechim e în  activitate didactică de cel puţin 3 ani;
d) la data expirării term enului de depunere a dosarelor nu a îm plinit vîrsta de 65 ani;
e) cunoaşte lim ba rom ană;
f) este aptă din punct de vedere m edical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
g) nu are antecedente penale;
h) nu a fost concediată în  ultim ii 5 ani pe baza art.86 a lin .( l) lit.l) ,m )ş i n) din Codul muncii.

4. Actele ce urmează a fi prezentate:
a) Cererea de participare la concursţconform  m odelului);
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a actelor de studii;
d) copiile actelor ce atestă vechim ea în activitatea didactică a candidatului;
e) curriculum  vitae (conform  m odelului);
f) certificat m edical care atestă faptul că persoana este aptă dun punct de vedere medical;
g) cazierul ju rid ic  sau declaraţia de proptia răspundere;
h) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;
i) Cuprinsul dosarului în 2 exem plare, un dosar se restitue sub sem nătura persoanei care a 

depus dosarul. Fiecare filă din dosar se num erotează, consem nând sum a totală de file.

5. Modalitatea de depunere a actelor:

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de Educaţie Tim purie depun 
personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poftă sau prin e- 
m ail, în term en de 30 zile calendaristice dosarul de concurs.

6. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

23.12.2022, ora 16.00, inclusiv



7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiei suplimentare:

M ungiu N atalia,specialist principal Prim ăria Căuşeni, tel. 067202224,

e-mail: prim aria@ causeni.org

Notă:

1 .în cazul în  care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele 
necesare pot fi autentificate de notar, certificate ’’corespunde cu orig inalul” de către 
subdiviziunea resurse um ane a unităţii în  care candidatul activează sau prezentate în copii 
îm preună cu docum entele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dacă actele de 
participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie 
prezentate în z iua desfăşurării concursului. în caz de neprezentare a actelor necesare, com isia 
ia decizia cu privire la neadm iterea la concurs

2. în cazul în  care dosarul de concurs se depune prin  poştă, actele necesare de a fi depuse în 
copie pot fi autentificate de notar, certificate ’’corespunde cu orig inalul” de către 
subdiviziunea resurse um ane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii. 
Dacă docum entele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie 
prezentate în ziua desfăşurării concursului. în caz de neprezentare a actelor necesare, com isia 
ia decizia cu privire la neadm iterea la concurs
3. în cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-m ail, toate actele necesare se scanează 
în form at PDF sau JPG. în  acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea 
neadm iterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. 
D ispoziţiile pct.21 alineatul trei se aplică în  m od corespunzător.
4. Cazierul jud ic ia r poate fi în locuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se 
consem nează în  cererea de participare la concurs. în acest caz, candidatul are obligaţia să 
prezinte cazierul jud ic iar în original în term en de cel m ult 10 zile calendaristice de la data la 
care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neem iterii ordinului de numire.
5. în cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de 
participare la concurs se depune în 2 exem plare, dintre care una se restituie, sub semnătură, 
persoanei care a depus dosarul.

Bibliografie:

-Codul Educaţiei al Republicii M oldova nr. 152 din 17 iulie 2014;

-Regulam entul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 
director şi d irector adjunct în instituţiile de învăţăm înt general nr.163 din 23.03 2015 :

- ORDIN 2204 cu priv ire la m odificarea şi com pletarea O rdinului nr. 163 din 23.03.2015.
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