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                                PROIECT 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

DECIZIE  nr.1 / 

  din  ____________  2023 

  

Cu privire la  delegarea unui membru în componența 

 comisiei pentru organizarea  și desfășurarea concursului  

pentru ocuparea funcției de director în  instituția de 

 educație timpurie nr.4 or. Căușeni 

 

Avînd în vedere: 

Hotărârea Comisiei de Contestații a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,  

în conformitate cu art.26 pct.1 lit.b), pct.3 al Ordinului Ministerului Educației al 

Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct  

în instituțiile de învățămînt general,  

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Cauşeni DECIDE: 

 

1.Se deleagă _________ consilierul Consiliului orășenesc Căușeni în componența comisiei 

pentru organizare  și desfășurare repetată a etapei a IV-a a  concursului pentru ocuparea funcției 

de director în  instituția de  educație timpurie nr.4 din or. Căușeni. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 165 (1), 166 din 

Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării, la Consiliul orășenesc Căușeni cu sediul pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3 

În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în termen de 30 

zile de la data comunicării, în judecătoria Căușeni, sediul central, pe adresa: or. Căușeni, str. 

Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.   

3.Prezenta Decizie comunică: 

- Primarului or. Căușeni; 

- Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turizm Căușeni; 

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;   

- Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare. 

 

                    PREŞEDINTELE 

                         ŞEDINŢEI:                                                                                         

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                        SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             

                                                                        Ala CUCOŞ-CHISELIŢA 

 

 

Primarul or. Căușeni                                                                Anatolie Donțu 

Specialist principal                                                                    Natalia Mungiu  

Secretarul Consiliului orășenesc  Căușeni                                Ala Cucoș-Chiselița 

Avizat                                                                                         Anatolie Focșa 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de  Decizie 

,,Cu privire la delegarea unui membru în componența comisiei pentru organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituția de educație timpurie 

nr. 4 din or. Căușeni” 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primarul or. Căușeni Anatolie Donțu, specialistul principal  Mungiu Natalia 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Procesul verbal din 30.12.2022 al Comisiei de contestații pentru examinarea contestațiilor 

doamnei Popov Ludmila și a doamnei Rotaru Olga, candidate la funcția vacantă de director al 

grădiniței – creșă nr 4 din or. Căușeni. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

La data de 24.11.2021, a fost desfășurată etapa a 4 a concursului pentru ocuparea funcției 

vacante de director al Instituției de Educație Timpurie nr. 4 din or. Căușeni. Rezultatele finale 

ale concursului: 

 Negrei Svetlana - punctaj final – 8,5 

Popov Ludmila – punctaj final-  6.1 

Rotaru Olga – punctaj final – 6,6 

Doamna Popov Ludmila și doamna Rotaru Olga au depus contastații referitor la punctajul 

acumulat la proba de interviu. În urma examinării contestațiilor depuse, Comisia pentru 

examinarea contestațiilor doamnei popov Ludmila și doamnei Rotaru Olga, candidate la 

funcția de director al Instituției de Educație Timpurie nr.4 din or. Căușeni la data de 

30.12.2022 a hotărât:  

1. admiterea contestațiilor depuse de către doamna Popov Ludmila și doamna Rotaru Olga, 

2. anularea rezultatelor etapelor III și  IV-a a concursului din 24.11.2022, 

3. organizarea concursului prin repetarea etapei a III și a IV-a a concursului într-o nouă 

componentă a Comisiei de concurs, în baza actelor prezentate anterior la concurs. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art.26 pct.1 lit.b), pct.3 al Ordinului 

Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015  pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 

de director și director adjunct  în instituțiile de învățămînt general,  art. 14 alin. (2) al Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.   

 În scopul respectării precvederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decisional, proiectul de deciței  ,,Cu privire la delegarea unui membru în componența comisiei 

pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituția 

de educație timpurie nr. 4 din or. Căușeni” este plasat pe pagina web  a primăriei or. Căușeni. 

6. Constatările expertizei anticorupție. 

        Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează drepturile 

fundemantale ale omului. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

          În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 ”cu privire la actele 

normative”, proiectul de decizie a fost supus expertizei juridice de către specialistul 

responsabil din cadrul primăriei or. Căușeni. Proiectul este în concordanță cu legile sus 

menționate, structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă și reiese, 

că examinarea și aprobarea proiectului în cauză este de competența Consiliului orășenesc 

Căușeni și are suport juridic pozitiv. 

 

Primar                                                                             Anatolie  Donțu 

Specialist principal                                                           Natalia Mungiu 

 



 

 

 

 

 


