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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a examinat solicitarea Dvs. nr. 01- 
30/552 din 02.12.2020 și Vă comunică acceptul pentru evaluarea competențelor 
profesionale și manageriale (testul) ale următorilor candidați admiși la concursul pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de director al:

Instituției de Educație Timpurie din s. Bulboci:
- Corcimari Tatiana;
- Cebotari Maria;

Instituției de Educație Timpurie „Albinuța” din s. Bădiceni:
- Palamariciuc Tatiana;
- Spinei Olga;

Instituției de Educație Timpurie „Foișor” din s. Vădeni:
- Zîmbrean Emilia;
- Repeșco Lilia.

Candidații admiși trebuie să respecte regulile de igienă a mâinilor și de igienă 
respiratorie. în sala de susținere a testului candidații vor fi plasați cu asigurarea 
respectării distanței sociale/fizice de minimum 1,5 metri între persoane. Purtarea măștii 
este obligatorie pentru candidați, precum și pentru organizatori și observatori.

Anterior intrării în sala de testare candidaților li se va măsura temperatura 
corporală. Persoanele cu temperatura mai mare de 37 grade Celsius nu vor fi admise în 
sala de testare.

La intrarea în sala de testare va fi instalat, la loc vizibil și accesibil, dezinfectant 
pentru mâini.

Conducerea CTICE va asigura aerisirea și curățarea, la un interval de cel mult 2 
(două) ore, cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a sălii de testare (mânere, 
întrerupătoare, calculatoare, mese, scaune, etc.).

Data și ora testării candidaților va fi stabilită de către Centrul Tehnologii 
Informaționale și Comunicaționale în Educație.
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