
 

 
A N U N Ţ    

Consiliul raional Cimişlia  

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  

Șef direcție, Direcția Învățămînt General Cimișlia 
 
Scopul general al funcţiei: 

 

Promovarea și realizarea politicii educaționale a statului, aplicarea prevederilor Codului 

Educației al Republicii Moldova și a actelor normative care reglementează raporturile în 

domeniul învățămîntului a actelor normative emise de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Consiliul raional Cimișlia, realizarea hotărârilor și măsurilor adoptate de 

consiliul consultativ și consiliul administrativ al Direcției Învățămînt General Cimișlia   

(în continuare – Direcție). 

 

Sarcinile de bază: 

 

1. Asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Ministerului 

Educației şi ale autorităților reprezentative ale Consiliului raional Cimișlia care 

vizează domeniul educaţiei;  

2. Determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de 

organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului; 

3. Organizează activitatea Direcției şi stabileşte atribuţiile personalului din instituția 

dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în 

vigoare; 

4. Aprobă statul de personal al Direcției, precum și modificările acestuia, determinate 

de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Direcției, în limitele fondului 

de salarizare şi ale structurii și statelor aprobate de consiliul raional; 

5. Analizează rezultatele activităţii de control şi îndrumare desfăşurate de angajaţii 

Direcției, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de 

învăţămînt din raionul Cimișlia; 

6. Asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcției; 

7. Asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în 

subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă; 

8. Coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din 

teritoriul dat şi administrarea, în comun cu Direcția Finanţe, a bugetului Consiliului 

raional Cimișlia respective pentru educaţie; 

9. Propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de 

dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi 

monitorizează eficienţa utilizării resurselor; 

 

 

 

 

 

 



Condiţii de participare la concurs: 

Condiţii de bază: 

 deţine cetăţenia Republicii Moldova;  

 posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în 

teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

 are capacitate deplină de exerciţiu;  

 nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

 este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice; 

 are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) 

lit. a) şi b) 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.  

 

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul pedagogic; 

Experienţă profesională: vechime de activitate pedagogică de cel puțin 5 (cinci) ani; 

 

Cunoştinţe:  

- cunoașterea legislației în domeniu;  

- cunoașterea aprofundată a domeniului său specific de activitate;  

 - cunoașterea și aplicarea procedurilor privind managementul educațional, 

managementul resurselor umane, evaluare și dezvoltare instituțională, 

calitatea educației;  

- acordarea consultanței de specialitate;  

- desfășurarea, monitorizarea și controlul activităților la nivelul domeniului 

său specific, la nivel raional;  

- cunoașterea politicilor și a practicilor pozitive în domeniu;  

- cunoștințe de operare la calculator. 

 

Abilităţi: utilizarea competențelor de analiză – diagnoză – prognoză și de evaluare a stării 

învățămîntului, abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, elaborarea a 

documentelor, instruiri, motivare, soluționare de probleme, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, toleranță, spirit de inițiativă, 

diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință 

spre dezvoltare profesională continuă. 

 

 



Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ prin e-mail Dosarul de 

concurs: 

-   formularul de participare; 

-   copia buletinului de identitate; 

-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de  

    perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;              

-   copia carnetului de muncă; 

-   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente 

penale. 

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să 

completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost 

declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale 

pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea 

documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de 

concurs. 

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs - 31 mai 2021 ora 17:00; 

Telefon - 0241 2-21-43;  

E-mail - crcim@mail.ru  

Persoana de contact - Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui; 

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, etajul 2, bir.210/204. 

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: 

https://cariere.gov.md/display-job/14746/%C8%98ef-direc%C8%9Bie,-

Direc%C8%9Bia-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEnt-General-

Cimi%C8%99lia.html  

Bibliografia: 

 

 Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994; 

 Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014; 

 Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018; 

 Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003; 

 Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală; 

 Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

 Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

 Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional; 

 Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public; 

 Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

 Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative; 

mailto:crcim@mail.ru
https://cariere.gov.md/display-job/14746/%C8%98ef-direc%C8%9Bie,-Direc%C8%9Bia-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEnt-General-Cimi%C8%99lia.html
https://cariere.gov.md/display-job/14746/%C8%98ef-direc%C8%9Bie,-Direc%C8%9Bia-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEnt-General-Cimi%C8%99lia.html
https://cariere.gov.md/display-job/14746/%C8%98ef-direc%C8%9Bie,-Direc%C8%9Bia-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%AEnt-General-Cimi%C8%99lia.html


 Legea nr.982/2008 cu privire la accesul la informație; 

 Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova; 

 Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale; 

 Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern; 

 Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; 

 Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

 Hotărârea 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii 

nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

 Hotărârea Guvernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 404/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul 

învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia; 

 Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per 

elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea 

autorităţilor publice locale de nivelul al doilea; 

 Hotărârea Guvernului nr. 732/2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Învățămînt General Cimișlia 

aprobat prin Decizia consiliului nr. 08/06 din 16.10.2015. 

 

 

 

 

 


