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Cu privire la rezultatele controlului tem atic privind
respectarea de către conducătorii instituţiilor de învăţăm ânt p rim ar şi secundar
a prevederilor legale

privind angajarea personalului de conducere.

în tem eiul deciziei C onsiliului de adm inistraţie al D irecţiei generale educaţie,
tineret şi sport nr. 1/1 din 02.02.2018
instituţiilor de învăţăm ânt

cu privire la respectarea de către conducătorii

prim ar şi secundar a prevederilor Codului Educaţiei

privind angajarea personalului de conducere,

ORDON:
1. Se obligă directorii instituţiilor de învăţăm ânt nom inalizate în anexă să iniţieze,
în term en de o lună de la data em iterii prezentului ordin, concursurile pentru
ocuparea funcţiei de director adjunct;
2. Secţia resurse um ane (dna O lga Zastavneţchi):
2.1.

va

aduce

la

cunoştinţa

conducătorilor instituţiilor

de învăţăm ânt

prevederile prezentului ordin;
2.2.

va m onitoriza desfăşurarea concursurilor la funcţia de director adjunct
în instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi secundar şi va prezenta inform aţia
privind derularea concursurilor la şedinţa C onsiliului de adm inistraţie
din luna aprilie 2018;

♦ 2.3.

va exam ina situaţia privind desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
funcţiei de director al instituţiilor de educaţie tim purie şi instituţiilor
extraşcolare subordonate adm inistraţiei publice locale de nivelul I şi va
prezenta raportul şefului interim ar al D G ET S;

2.4.

va m onitoriza desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de
director al instituţiilor de educaţie tim purie şi instituţiilor extraşcolare
subordonate adm inistraţiei publice locale de nivelul I şi va prezenta
inform aţia despre derularea concursurilor la şedinţa consiliului de
adm inistraţie din luna aprilie 2018;

3. R esponsabil de executarea prevederilor prezentului o r ^ ^ f ^ t a a !
Zastavnetchi, s e f secţie resurse um ane.
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4. C ontrolul asupra respectării prevederilor prezentului ordin; p ţi-f

O.Zastavneţchi, 022201618

Olga

