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FACLIA
S ăp tăm ân al de inform aţie,
opin ie şi cultură pedagogică
Prin prezenta Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică
solicită publicarea următorului anunţ:

şi

Electronică

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
concurs pentru ocuparea funcţiilor de :

anunţă

1. Director adjunct pentru instruire (departamentul Energetică);
2. Director adjunct pentru instruire (departamentul Electronică);
3. Director adjunct pentru educaţie;
4. Director adjunct pentru instruire practică şi de producere.
La concurs

pot

participa

cetăţeni ai Republicii

Moldova, cu studii superioare

universitare care au desfăşurat activitate didactică şi de muncă de cel puţin 5 ani şi deţin grad
didactic şi grad managerial, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit
vârsta de 65 ani, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic

şi

neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru

ocuparea

funcţiilor respective în cadrul I.P.CEEE, prezintă la

secretariat, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, următoarele
acte de participare la concurs:
1. Cererea de participare la concurs conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ
profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia / copiile actului / actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;

5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulamentul cu privire
la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile
de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din
09.07.2015;
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic
(eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru şi narcolog), pentru exercitarea
funcţiei;
7. Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8. Proiectul planului de actvitate pentru 5 ani.

Data limită de depunere a actelor - 20 de zile calendaristice din data
publicării anunţului.
Actele vor fi depuse la sediul instituţiei: or. Chişinău, str. Melestiu 12.
Informaţii suplimentare la tel. 022-27-25-94, 022-54-34-04, 022-54-34-03
www.secretariat@ ceee.md.

