Liceul

Teoretic

"N.V.Gogol" anunţă

concurs

pentru

ocuparea

a

două

funcţii

de

director

adjunct. Informaţii suplim entare pe pagina web: chisinăuedu.m d/posturi vacante şi la telefonul 022
238382. Avizul respectiv a fost plasat în ziarul ’’Făclia” nr.16 (3509) din 27.04.2018

ATENŢIE! CONCURS!
Liceul Teoretic „N.V. G ogol” (mun.Chişinău, str.Şciusev, 90) anunţă concurs pentru ocuparea
funcţiei de director adjunct pentru instruire - 2 unităţi.
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii M oldova, cu studii superioare pedagogice, care au
desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultim ilor 5 ani, la data expirării term enului de depunere a
dosarelor, nu au îm plinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apţi (din punct de vedere medical:
fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct vor prezenta în LT „N.V.Gogol”,
personal sau printr-un reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în term en de 30 zile calendaristice din
ziua publicării anunţului, urm ătoarele acte:
1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului
„Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi

2.
3.
4.
5.

director adjunct în instituţiile de învăţăm ânt general”, aprobat prin ordinul M inisterului Educaţiei
nr. 163 din 23 martie 2015;
Copia buletinului de identitate;
Copia/copiile actului/actelor de studii;
Copia carnetului de muncă;
Curriculum vitae specificat în anexa nr.2 al aceluiaşi Regulament;

6. Certificatul m edical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi
neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;
7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8. Lista actelor depuse, cu num erotarea fiecărei file.
Candidatul poate anexa şi alte docum ente pe care le consideră relevante, inclusiv copia / copiile
actului / actelor ce confirm ă gradul didactic / managerial şi / sau titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic,
recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continuă, perform anţele profesionale şi manageriale
demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice,
statutul de expert / evaluator naţional / internaţional etc.
Actele vor fi depuse la LT „N .V .Gogol” în anticameră, între orele 8.00-16.00.
Inform aţii suplim entare puteţi obţine:
telefon de contact: 022 238382
e-mail: lyceum .gogol@ gm ail.com
Data lim ită de depunere a dosarelor - 23.05.2018

Bibliografia concursului
1. DOCUM ENTE G ENERALE
1.1. Constituţia Republicii M oldova din 29.07.1994 (M onitorul Oficial al Republicii M oldova nr.l
din 18.08.1994);
1.2. Legea privind accesul la inform aţie nr.982-XIV din 11.05.2000 (M onitorul Oficial al
Republicii M oldova nr.88-90/664 din 28.07.2000;
1.3. Legea cu privire la petiţionare n r .l90 din 19.07.1994 (M onitorul Oficial al Republicii M oldova
nr. 6-8 din 24.01.03);
1.4. Codul m uncii al Republicii M oldova, 2003 Nr.159-162. Publicat: 29.07.2003 în M onitorul
Oficial;
1.5. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 E ducaţia 2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014;
1.6. Codul educaţiei al R epublicii M oldova n r .l52 din 17 iulie 2014 M onitorul Oficial al Republicii
M oldova nr.319-324 din 24 octom brie 2015. w w w .iustice.m d;
1.7. Legea Republicii M oldova cu privire la registre nr,1320-X III, din 25.09.1997, M onitorul
Oficial nr.77-78, din 27.11.97;
1.8. Regulamentul “Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei
de director şi director adjunct în instituţiile de învăţăm ânt general”, aprobat prin ordinul M inisterului
Educaţiei n r .l63, din 23 m artie 2015.
2. M ANAG EM ENTUL IN STITU ŢIILO R
2.1. Regulamentul-tip al instituţiei de învăţământ secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din
13 august 2007;
2.2. Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, prom ovarea şi absolvirea în
învăţământul primar şi secundar, aprobate prin ordinul M inisterului Educaţiei nr.638 din 30 iunie 2016;
2.3. Regulamentul de atestare al cadrelor didactice, aprobate prin ordinul M inisterului Educaţiei
nr.336 din 03.05.2013;
2.4. Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi secundar general din
perspectivele şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul M inisterului Educaţiei nr.970 din 11
octombrie 2013;
2.5. Regulamentul de adm itere în învăţământul liceal, aprobat prin ordinul M inisterului Educaţiei
nr.799 din 11 iulie 2014;
2.6. Instrucţiunea de organizare a învăţământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.98 din 26 februarie 2015;
2.7. M etodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul M inisterului Educaţiei
nr.202 din 19 aprilie 2015;
2.8. Instrucţiunea şi Planul de acţiuni privind prevenirea şi com baterea abandonului şcolar şi
absenteismului şcolar în învăţăm ântul general, aprobate prin ordinul M inisterului Educaţiei nr. 559 din 12
iunie 2015;
2.9. PLANUL-cadru pentru învăţăm ântul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2 0 1 7 -2 0 1 8 ;
2.10.
Curricula N aţională la dirigenţie, Chişinău 2006.
3. PREVENIREA SI CO M BA TER EA VIO LENTEI
3.1. Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
3.2. Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţăm ânt
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în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul M inisterului Educaţiei
nr.77 din 22 februarie 2013;
3.3. Legea n r .l40 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţii de risc şi a copiilor
separaţi de părinţi.
4. FINANŢARE
4.1.
H otărârea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază d e
cost per elev a instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi secundar general din subordinea autorităţilor
publice locale de nivelul al doilea.

