AVIZ CONCURS!
Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu” din or. Ocnița, r-l Ocnița
anunță concurs pentru funcția de director - adjunct pentru instruire -1,0 unitate.
Condiții de participare la concurs
La funcţia de director adjunct pentru instruire al LT „M. Sadoveanu” poate candida
persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- are studii superioare universitare ;
- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
- cunoaşte limba română;
- este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul
muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire al Liceului Teoretic
„M. Sadoveanu” depun personal sau prin reprezentant legal la Direcția instituției, prin poştă sau
prin e-mail (la adresa electronică ltmsocnita@gmail.com), în termen de 30 zile calendaristice
din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
- cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la
Regulament;
- copia actului de identitate;
- copia/copiile actului/actelor de studii;
- copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
- curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
- certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,
fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și
medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/
copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic / managerial și/ sau titlul științific/ științificodidactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele
profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale
etc.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei
file.
Actele vor fi depuse la LT ,,Mihail Sadoveanu”, în anticameră, între orele 9:00-15:00, pe
adresa: or. Ocnița, str. Independenței 80, et. I
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea actelor:
Ștefîrță Tatiana, telefon de contact: 079596731, adresa electronică: ltmsocnita@gmail.com

Data-limită de depunere a actelor – 19 iulie 2021, ora 17.00.
Bibliografia concursului poate fi accesată pe pagina web a Centrului Tehnologii
Informaționale și Comunicaționale în Educație (compartimentul Testarea directorilor. Resurse.):
http://ctice.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/bibliografia_rom.pdf
Domeniul I (pag.1-3), Domeniul II (pag.5), Domeniul III (pag.8)
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ
general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22
mai 2015) cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.302-305 din 06
noiembrie 2015, Monitorul Oficial nr.63-68 din 28.02.2020, art.214).

