recliei culturd

DIRECTIA CULTURA A CONSILIULUI MLNICIPAL
CHI$INAU - AN U N T cu privire la desfb$urarea concursului
privind ocuparea func{iei vacante de director al $colii de
muzicd "Eugen Doga"
Direcfia Culturtr Consiliului municipal Chigintru anunftr concurs pentru ocuparea
funcfiei vacante de director al $colii de muzici "Eugen Doga".

La funcfia de director poate candida persoana care intrunegte cumulativ urmtrtoarele
condifii:
- deline cetdlenia Republicii Moldova;
- are studii superioare universitarel
- are o vechime In activitate didacticd de cel pulin trei ani, constituie avantaj delinerea de
competenle relevante proftlului instituliei (muzicd) ;
- la data expirdrii termenului de depunere a dosarelor, nu a tmplinit virsta de 65 ani;
- cunoaste limba romAnd;
- este aptd din punct de vedere medical (/izic Si neuropsihic) pentru exercitareafuncliei;
- nu are ontecedente penale;
- nu afost concediatd tn ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(I) lit.l), m) Si n) din Codul muncii.
Candida{ii pentru ocuparea functiei de director al $colii de muzicd "Eugen Doga" depun
personal sau prin reprezentant (la serviciul resurse umane al Direcliei Culturd), prin pogt[ sau prin
e-mail in termen de 30 zile calendaristice din ziua publicdrii anunfului, dosarul de concurs
care cuprinde urmdtoarele acte obligatorii:

al cdrei model este specificat in

anexa nr.l la
Regulamentul cu privire la organizarea qi desf6$urarea concursului pentru ocuparea funcfiei de
director qi director adjunct in instituliile de inv6!6mint general aprobat prin ordinul Ministerului
Educatiei nr. 163 din 23.03.2015 (Monitorul Oficial nr.124-130 din 22.05.2015), modificat qi
completat prin ordinul Mnisterului Educafieinr.964 din 7.10.2015 (Monitorul Oficial nr. 302-305

- cererea de participare

la

concurs,

din 6.1r.2015);
- copia actului de identitate;
- copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
- copia carnetului de munc6;

-

copia/copiile actului/actelor

ce confirml

gradul didactic/managerial qi/sau titlul

qtiin{ifi c/qtiinf ifi co-didactic;
- curriculum vitae, al c6rui model este specificat in anexa nr.2la Regulament;
- certificatul medical care atestd faptul c[ persoana este aptd din punct de vedere medical, fizic
gi neuropsihic, pentru exercitarea funcfiei;
- cazierul judiciar sau declaratia pe propria rdspundere;

Candidatul poate anexa gi alte documente pe care le considerd relevante, inclusiv
recomanddri, copii ale actelor care atestf, formarea continuS, performan{ele profesionale gi
manageriale demonstrate in cadrul concursurilor locale / nafionale/internationale, publicafiile
didactice gi gtiinlifice, statutul de expert /evaluator nafional/internafional etc.
Actele vor fi depuse la serviciul resurse umane, Direcfia Culturd pe adresa: Chiqindu, str.
Bucureqti, 68, biroul 612.
Data-limitd de depunere a actelor

,

- 0l octombrie

2019.

Persoana responsabild de oferirea informafiilor suplimentare:

Liliana Scurtu, telefon

de

contact: (02 2) 21 037 4, 0699 49 065

Bibliografia concursului:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

I. Acte legislative generale
Constitufia Republicii Moldova din 29.07 .1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 1 din
18.08.1994.
Legea privind accesul la informafie, nr. 982 - XIV din I 1.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 88-90/664.
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. I l6 din 19.07.2018 Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.309-320 art. Nr.466
Codul Muncii al Republicii Moldova,2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. Nr. 648
Legea privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar nr.270 din23.l1.2018
Hotdrdrea Guvernului nr.l23l din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.
27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar.

II. Acte legislative

gi normative in domeniul invtrftrmflntului
Codul Educafiei nr. 152 din l7 iulie2014, (art.36 invdfdmintul extragcolar), Monitorul Oficial nr.
3 1 9 -324 din 24.1 0.201 4.
Regulamentul qcolilor de muzic6, arte Ei arte plastice, aprobat prin ordinul ministrului culturii
nr.196 din 23.08.2011.
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din invdtdmdntul pregcolar, primar, special,
complementar, secundar qi mediu de specialitate (ordinul ministrului educafiei nr. 336 din
03.0s.2013).

