Consiliul raional Drochia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
Şef Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Drochia.
Scopul general al funcţiei:
Asigurarea promovării şi realizării procesului educaţional în raion prin implementarea Codului
educaţiei, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, ectelor normative emise de Ministerul
Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, deciziilor Consiliului rational Drochia în domeniul
învăţămîntului.
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- Asigură aplicarea prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova, a tuturor actelor normative
ce reglementează raporturile în domeniul învăţămîntului sau din alte domenii (cu aplicabilitate în învăţămînt).
- Asigură organizarea calitativă a procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt.
- Analizează periodic concluziile şi nivelul de eficienţă al activităţilor de control şi îndrumare efectuată
de către angajaţii Direcţiei, stabileşte măsurile de optimizare a procesului de învăţămînt.
- Asigură colaborarea şi stabilirea parteneriatelor cu autorităţile publice locale, cu instituţii şi
organizaţii care prestează servicii sociale, educaţionale, de sănătate, etc. în vederea soluţionării problemelor
cu care se confruntă tinerii din comunitate.
- Contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico - materiale a instituţiilor de
învăţămînt, complementare (extraşcolare) şi sportive, la crearea condiţiilor optime pentru realizarea
procesului educaţional şi protecţiei sociale a personalului didactic şi elevilor.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
 deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul
respectiv în limitele stabilite de lege;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform
certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt
stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 deţinerea studiilor necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare pedagogice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, grad didactic sau
managerial.
Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniul pedagogic.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea managementului resurselor umane;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

- Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, elaborare a documentelor, instruire,
motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,
flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre
dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă, prin e-mail dosarul de concurs:
a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar. (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu
originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care
a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs
11 ianuarie 2016
telefon: 0/252/2-40-38; /252/2-37-72
adresa poştală: MD – 5200, bd. Independenţei, nr.15, etajul 2, bir. 215
persoana de contact: Oxana Grigoriţa, Secretarul Consiliului raional şi al raionului.
e-mail: cancelardroc@mail.ru
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