ANUNT
Primdria or. Durleqti anun!6 collcurs pentru ocuparea urmitoarelor: funclii:

-

director

al

instituyiei preScolure

Gradinila

Cregd nr.20l "1V[6r!igor" din

or.Durleqti;

-

director ul instituliei preScolare Gr5dinila-Creqi nr.3 "Fdt-Frumos" or.Durleqti.
Proba de concurs va fi desfbguratd in temeiul Ordinului Ministerului Educaliei
rrr.163 din 23 martie 2015 privind aprobarea "Regulamentului cu privire Let organizart>a
gi desfdqurarea concursului pentru ocuparea funcliei de director qi direct<lr adjunct 'iin
instituliile de invdldmint general" (in continuare Regulament).
La funclia de director, pentru instirluliile de invdfdmdnt preqcolar precitate, poate
candida persoana care intruneqte cumulat.iv urmitoarele condilii:
1) deline cetdtenia Republicii Moldor.a;
2) are studii superioare universitare;
3) are o vechime in activitate didacticd de cel pulin trei ani;
4)la data expirdrii termenului de depunere a dosarelor, nu a implinit virsta de 65 ani;
5) cunoaqte limba de stat;
6) este apt din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic) pentm exercitarea
functiei;
7)nu are antecedente penale;
8)nu a first concediat in ultimii 5 ani pebazaart.86 alin.(1) 1it.1), m) qi n) din Codul
muncii.

Pentru participare la concurri, candida{ii depun personal sau prin
reprezentant in bazd de procurdola sediul Primiriei or.Durleqti, str.Alexandru cel
Bun, 13, bir.l3, prin poqti sau prin e-mail, pini la 25 iunie 20160 ora 1il:00.
Candidlafii pentru ocuparea funcfiei de director al institu{iei de invi{imirrt
pregcolare vor inaita dosarele de partircipare la sdiul primiriei citat supra, in zilelte
lucritoare intre orele 8:00 - 17:00.
Dosarul. de participare la concurs va cuprinde urmdtoarele acte:

1)cererea de participare la concurs, al cdrei model este specificat
Regulament;
2) copia actului de identitate;

in

anexa

nr.l la

3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncS;

in anexa nr.2la Regul.ament;
6) certifir:atul medical care atestd faptul cd persoana este aptd din punct de vedere
medical, fizic Ai neuropsihic, pentru exercitarea funcliei;
7) cazientl judiciar sau declarafia pe prropria rdspundere;
Candidatul poate anexa qi alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv
5) curriculum vitae, al cdrui model este specificat

recomanddri, copii ale actelor care atestd formarea continud, performanfele profesionale

qi manageriale demonstrate in cadrul concursurilor locale / nalionale I irrternafionale,
publicafiile didactice qi qtiinlifice, statutul de expert / evaluator national / internalional
etc.

ln cererea de participare la concurs se indicd gi lista actelor depuse, cu numerotarea
fiecdrei file.
in cazul in care dosarul de concurs se depune personal sau prin repre zentanr,actele
necesare pot fi autentificate de notar, certificate "corespunde cu originalul" de cbtre
subdiviziunea resurse umane a unitalii in care candidatul activeazd sau prezentate in
copii impreund cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dacd actele de participare la conc:urs se prezintd in copii, frrd a Ii insolite de
originale, acestea trebuie prezentate iin ziua desfbquririi concursului. itr caz cle
neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs,
in cazul in care dosarul de concurri se depune prin poqt d", actele necesare de a fi
depuse in copie pot fi autentificate de notar, certificate "corespunde cu originalul" de
citre subdiviziunea resurse umane a unft61ii in care candidatul actleazi sau prezentute
in copii.
Dacd documentele respective se prezintd in copii, originalele (copiile autentificate)
trebuie preze>ntate in ziua desfbgurdrii concursului.
in caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia d,ecrzia cu privire .la
neadmiter ea la concurs.

in cazul in care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se
scaneazd in format PDF sau JPG. in ar;est caz, in ziua desfrqurdrii concursului, sub
sanctiunea neadmiterii la coneurs, candidatul trebuie sd prezinte originalul dosarului de
concurs. Dispoziliile pct.21 alineatul trei se aplicd in mod corespunzdtor.

Cazieruljudiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe proprie rdspundere, fapt ce se
consemneazdin cererea de participare la concurs. in acest caz, candidatul are obliga{ia
sd prezinte cazieruljudiciar in original inLtermen de cel mult l0 zile calendaristice de la
datal,a care a fost declarat invingdtor, subr sancliunea neemiterii ordinului de numire.
In cazul depunerii dosarului de cdtre candidat personal sau prin reprezentant,
cererea de participare la concurs se depune in 2 exemplare, dintre care unar se restituie,
sub semndturd, persoanei care a depus dosarul.

*

Cheltuielile pentru organizarea concurstului (publicarea anunlului succint, info.rmaliei privind
concursul) stnt ,suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea
la locul de desfdSurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe
documente etc.) sint suportate de participanlii la concurs.
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