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Proiect

DECIZIA Nr.10/15
din 10 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizue qi desfrqurare,
sub patronajul preqedintelui raionului, a concursului anual al cadrelor
de conducere din instituliile de inv6f[mdnt primar qi secundar, ciclul I qi II

in temeiul art.43, alin (2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia
publicd local[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, art. 10 alin. (1) lit. (c) qi art. 203 pct. 1 din
Codul muncii al Republicii Moldova, in conformitate cu art.7 lit. (p) din Codul educaliei nr. 152 din
17.07.2014, Legii nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative, pct. 10.8 din Regutamentul de
orgarizare qi funcfionare al Directiei Generale Educatie, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6\1
din 30.10.2015, in scopul aprecierii meritelor deosebite, creqterii profesionale, stimulIrii performanfei
in careiera managerial[ ale cadrelor de conducere din institufiile de invdt[m6nt primar gi secundar, ciclul
I qi II ., Consiliul Raional:

DECIDE:

1. Se aprobi Regulamentul de organizare qi desftgurare, sub patronajul preqedintelui raionului, a
concursului anual al cadrelor de conducere din instituliile de inv6!6mdnt primar qi secundar,
ciclul I qi II (anexa nr.l)

2. Se desemneazl responsabil de realizarcaprezentei decizii qeful Direcfiei Generale Educatie dna
Silvia Mustovici.

3. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al Actelor Locale
4. Vicepregedintele raionului d-na Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educafie,

proteclie social6, sdndtate public6, cultur6, tineret gi sport (pregedinte dl Alexei Capb6tut), vor
as i gura contro lul executlri i pr ezentei D ecizii.

Pregedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. Jurcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului

Yizat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
S.Mustovici - qef Direc(ia General[ Educafie
M.B6trincea - gef, Serviciul Juridic

Elaborat:S.Mustovici



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la organizarea Ei desfiqurarea,

sub patronajul preqedintelui raionului, a concursului anual al cadrelor de conducere

din institu{iile de invS{Im6nt primar qi secundar, ciclul I qi II din raionul Orhei"

1. Denumirea autorului qi dupl caz,, a participan(ilor la elaborarea proiectului
Direcfia GeneralS Educaf ie

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie;i finaliti{ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in temeiul art. 10 alin. (1) lit. (c) Ei art. 203 pct. 1 din Codul

muncii al Republicii Moldova, in conformitate cu art. 7 lit. (p) din Codul educaliei nr. 152 din

17.07.2014, pct. 10.8 din Regulamentul de organizare Ei funclionare al Direc{iei Generale Educalie,

aprobat prin decizia Consiliului Raional Orhei nr. 6\1 din 30.10.2015.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabilegte acordarea premiilor in cadrul concursului anual al cadrelor de

conducere din institu{iile de invf,![m6nt primar qi secundar, ciclul I qi II, in scopul aprecierii meritelor

deosebite ale cadrelor de conducere din instituliile de invdf[mAnt primar Ei secundar, ciclul I Ei II din
raionul Orhei qi menlinerii mediului competitiv in vederea creEterii profesionale, stimul6rii
performanfei in careiera managerial[.

4. Fundamentarea economico-financiarl
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la organizarea ;i desfbEurarea,

sub patronajul preqedintelui raionului, a concursului anual al cadrelor de conducere din instituliile de

inva{dmAnt primar Ei secundar, ciclul I qi II din raionul Orhei" se determind din bugetul raional in sumd

de 15 mii lei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd. in sistemul actelor norm ative si nu necesitd modificarea/

abrogarea altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizie

in baza celor expuse, proiectul deciziei ,,Cu privire la organizarea qi desfEqurarea, sub patronajul

preqedintelui raionului, a concursului anual al cadrelor de conducere din instituliile de invaldmdnt

primar qi secundar, ciclul I qi II din raionul Orhei" a fost avizat de preqedintele raionului,
vicepreqedinte al raionului (responsabil de domeniul educafie, sdndtate tineret Ei sport), Secretarul

Consiliului Raional, Direclia Generald Finanfe, Direcfia Generald Educalie, Specialistul principal al

aparatului preEedintelui raionului fi urist).

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la

directoriul T'ransparenld decizionald, seclrunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art. 37 clin Legea nr. 100 din 22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele normative,

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului

pregedintelui raionului (urist). Structura qi conlinutul actului corespunde norrnelor de tehnic[
legislativa.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare cornisiilor consultative de

specialitate ;i aprobare in cadrul gedinlei Consilului raional.

nt/j,'
gef Direcfi, /ll l,f / ./ SilviaMustovici, ,JV'//
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Anexa nr,l
la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/15 din 10 decembrie202t

REGULAMENTUL
de organizare Ei desftrqurare, sub patronajul pregedintelui raionului,

a concursului anual al cadrelor de conducere din institu{iile de lnvtrftrmsnt
primar gi secundar, ciclul I gi II

I. Dispozifii generale
[,,,.Regulamentul cu privire la organizarea qi desflgurarea coocrrsului anual al cadrelor de conducere din instituliile de

inv6!5mtnt primar qi secundar, ciclul I qi II (fn continuare - Regulament) este elaborat in temeiul art. l0 alin. (l) tif. (c; Ei
art.203 pct. 1 din Codul muncii al Republicii Moldova, in conformitate cu art. 7 lit. (p) din Codul educafiei nr. 152 din
17.07,2014, pct. 10.8 din Regulamentul de organizare qi func{ionare al Direcliei Generale Educafie, aprobatprin decizia
Consiliului Raional Orhei nr. 6\1 din 30.10,2015, in scopul menlinerii mediului competitiv in vederea cregterii piofesionale,
stimullrii performanlei in careiera manageriald.

2. Prezentul Regulament dispune procedura de organizare gi desPdgurare a concursului anual al cadrelor de conducere,
de identificare, de inaintare a persoanelor pentm acordarea de premii pentru performan{i profesionall, de examinare a
referinlelor qi inmdnare a premiilor.

3. Premiul pentru performanld profesionalf, se acordI de cf,tre Consiliul Raional Orhei ln scopul aprecierii meritelor
deosebite ale cadrelor de conducere din instituliile de tnv[f[m6nt primar qi secundar, ciclul I qi II dinraionul Orhei.

4, Concursul se organizeazd,inbaza principiilor de competilie, impa4ialitate, competen{[ gi merit profesional.
I Categoria de participan{i

5. inscrierea la concurs este benevold qi la iniliativa cadru-lui de conducere.
6. La concurs se pot inscrie cadrele de conducere din instituliile de inv[!5mdnt primar gi secundar, ciclul I, II din

raionul orhei, care atest[ o experien]d manageriald de minim 3 ani de activitate.
UI. Cadrul procedural

7. Cadrele de conducere inainteazd, pe numele preqedintelui Comisiei de concurs, o cerere prin care solicit[ inscrierea
la concurs 9i o depune la qeful secliei Politici educalionale qi management din cadrul Direcliei Generale Educa{ie Orhei. La
cerere anexeaz6 scrisoarea de intenfie, care va include gi o succint[ descriere a meritelor ob]inute in ultimii 3 ani de
activitate.

8. Membrii sec{iei Politici educa}ionale gi management analizeazd materialele candidatilor qi elaboreazd o referin{a
fiec6rui participant.

9. Propunerile privind candidaturile pentru acordarea premiului se prezintd pregedintelui Comisiei de concurs prin
demersul Eefului secliei Politici educafionale gi management, inso{it de referintele candidaturile prezentate, coordonate cu
qeful Direc{iei Generale Educalie Orhei.

IV. Comisia de concurs
l0.Coordonarea, la nivel raional, a proceduri de identificare, de inaintare a persoanelor pentru acordarea de premii

penffu performanlI profesionalI, de examinare a referinlelor revine Comisiei de concurs, constituiti din reprezentanli ai
Direc{iei Generale Educatie qi Consiliului Raional Orhei.

I 1. Componenta Comisiei raionale de concurs:
* Preqedinte - vicepreqedintele raionului, responsabil responsabil de domeniul educatie, sdnf,tate tineret gi sport;

"le Vicepreqedinte - geful Direcfiei Generale Educalie;
-{ Membri - geful adjunct al DGE, qeful sec}iei Politici educa{ionale gi management, reprezentan}i ai sec{iei Politici

educalionale qi management din cadrul Direcfiei Generale Educatie Orhei.
12, Candidaturile pentru acordarea premiului se examineazd la qedin{a Comisiei de concurs, care se convoacf,, ln luna

decembrie. $edinta este considerat[ deliberativf,, dac[ la ea particip[ cel putin doul teimi din componen]a nominalf, a
Comisiei.

l3.Deciziile se adopt6 prin simpla majoritate a voturilor celor prezenti, se consemneazl intr-un proces-verbal qi se
aprobd de ctrhe pregedintele Comisiei. Comisia raionald adoptl decizii privind nominantii la acordarea premiilor pentru
performan{[ profesionalE.

V. Criterii de examinare a materialelor gi selectare a candida{ilor
14. Propunerile privind acordarea premiilor se examineazdinbaza urmltoarelor criterii:
tL grad managerial Ei grad didactic;
tL implementarea proiectelor investilionale in ultimii 3 ani;
qL dezvoltarea parteneriatelor in vederea asigurErii progresului instituliei;

"! dezvoltarea, valorificarea continud a potenfialului intelectual al capitalului uman al instituliei.
VI. Decizia privind acordarea premiilor

15, Nominan{ii, numf,rul de premii Ei valoarea lor se stabilesc prin dispozitia preqedintelui raionului, dup6 prezentarea
procesului-verbal al Comisiei de concurs.

16. Mijloacele fmanciare pentru premierea nominanlilor vor fi alocate anual din bugetul raional.

+ ^ VII. - inm6narea premiilor
17. Inmdnarea premiilor de realizeazd,lntr-o atmosferd soleml[, in cadrul unui eveniment festiv, otganizat, in ultima

decadl a lunii decembrie, de cltre Direclia GeneralS Educafie sub patronajul preqedintelui raionului.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman


