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Rolul şi atribuţiile directorului
Este ordonatorul de credite al şcolii.
Îşi asumă, alături de Consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”.
Propune spre aprobare Consiliului de administraţie Regulamentul de ordine interioară al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”.
Propune spre aprobare Consiliului de administraţie Proiectul de buget şi Raportul de execuţie bugetară.
Răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din Colegiul Naţional „Dragoş
Vodă”.
Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie, conform legii.
Prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în Colegiul Național „Dragoş Vodă”, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul,
aprobat de Consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, Comitetului reprezentativ al părinţilor şi este adus la cunoştinţa
autorităţilor administraţiei publice locale şi a Inspectoratului Şcolar Maramureş.
Coordonează colectarea şi transmite către ISJMM datele statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
Organizează, coordonează şi controlează procesul instructiv-educativ.
Emite deciziile conform hotărârilor Consiliului de administraţie.
Numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor metodice, a compartimentelor funcţionale din colegiu şi a celor de examene de corigenţe, amânăr i sau
diferenţe, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
Numeşte, după consultarea Consiliului profesoral, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
Coordonează, la nivelul unităţii şcolare, elaborarea Proiectului instituţional şi a Planului managerial în concordanţă cu Planul managerial al ISJMM şi
specificul unităţii.
Elaborează anual Proiectul planului de şcolarizare şi normarea unităţii de învăţământ cu personal didactic şi personal nedidactic.
Comunică ISJMM posturile vacante din unitatea de învăţământ.
Organizează activităţile de perfecţionare a personalului didactic, în cadrul comisiilor pe arii curriculare.
Asigură condiţiile pentru participarea personalului didactic la formele de perfecţionare organizate în afara unităţii de învăţământ.
Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul şcolii.
Aplică sancţiuni pentru abateri disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limitele prevederilor legale.
Aplică sancţiuni pentru abateri disciplinare săvârşite de elevi în limitele prevăzute de ROI.
Organizează şi conduce compartimentul financiar-contabil.
Completează cu atribuţii specifice fişa postului personalului salariat.
Elaborează fişe de evaluare a activităţii personalului salariat.
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 Comunică ISJMM, în termen de 24 ore, toate incidentele din colegiu, inclusiv cele datorate actelor de violenţă.
 Solicită Consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii,
îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situa ţie materială precară, din fondurile
gestionate de Consiliul reprezentativ al părinţilor.
 Avizează schema orară a colegiului, în conformitate cu normarea cadrelor didactice.
 Aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de
învăţământ în baza hotărârii Consiliului de administraţie.
 Organizează şi coordonează desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
 Angajează personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în unitatea de învăţământ prin încheierea
contractului individual de muncă, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
 Eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
 Aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
 Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, directorul încheie contract de management administrativfinanciar cu primarul municipiului Sighetu Marmaţiei.
 Elaborează Proiectul de buget şi răspunde pentru legalitatea, oportunitatea şi modul în care se utilizează creditele bugetare şi îl supune spre aprobare
Consiliului de administraţie.
 Coordonează utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale şi contribuie la dezvoltarea şi modernizarea acesteia.
 Se implică in atragerea de resurse materiale şi financiare extrabugetare, prin activităţi proprii unităţii de învăţământ, sponsorizări sau donaţii.
 Răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea la termen a statelor de plată lunare.
II. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii
pregătirea ştiinţifică şi managerială a persoanelor nominalizate în funcţiile de şef de catedră şi de preşedinte de comisie
activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional)
nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare)
rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire elaborate la nivelul catedrelor
rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior / semestrul anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională şi de
dezvoltare profesională de la nivelul CNDV
participarea la cursuri/ schimburi de experienţă/ diseminări de bune practici/ cercuri pedagogice/ întâlniri şi/ sau şedinţe de lucru etc.
rapoartele scrise/ notele de control/ fişe de observare a lecţiilor/ procese-verbale şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate pentru remedierea
problemelor semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie
permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare
(auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite
funcţionalitatea Consiliului de administraţie şi profesoral
asigurarea fuxului informaţional corect
actualizarea permanentă a site-ului www.cndv.ro
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gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general
întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii materialelor elaborate
respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor
asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor oficiale
aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare
verificarea monitorizării şi a implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice
implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate
asumarea responsabilităţii în actul decizional
eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea rezultatelor anticipate, în
aplicarea strategiilor instituţionale
scăderea ratei absenteismului
implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta
accesarea programelor europene
calitatea documentelor elaborate
depăşirea barierelor personal-emoţionale
diligenţe pe lângă Consiliul Local/ Consiliul Judeţean pentru alocarea de fonduri în vederea realizării obiectivelor instituţionale
funcţionarea claselor în temeiul legii
funcţionalitatea comisiilor din unitate
dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date /documente /informaţii:
a) reglementări legale
b) politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret
c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile)
d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate
e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIE şi la alţi indicatori naţionali şi europeni
f) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media
g) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate ISJMM şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acţiuni în instanţă în care una dintre părţi este
inspectoratul şcolar şi/sau o instituţie de educaţie din subordine)
h) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale
indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie, şi anume:
a) obţinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecţie)
b) atingerea rezultatelor stabilite
c) încadrarea în bugetul aprobat
d) folosirea eficientă a resurselor alocate
e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare a activităţii
prin inspecţie, în special
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indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie, şi anume:
a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor
b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate
c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora
d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii
de inspecţie, în special
date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ
studii
informări
analize diagnostice
prognoze
decizii luate la nivelul MECS sau al ISJMM

ACTE NORMATIVE













Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 5 115/ 15 decembrie 2014
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației
OU nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației
Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4 802/2010 privind organizarea și desfășurar ea admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2011 – 2012
Ordin nr. 5218 din 29 august 2011 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2012
Ordin nr. 5220 din 29 august 2011 privind organizarea și desfășurarea admiteri i în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012 – 2013
Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământ ul preuniversitar
Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de
violență în unitățile de învățământ preuniversitar
Ordin nr.5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile
de învățământ preuniversitar

 Raport privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2013 – 2014
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 Documente manageriale și Decizii ale Inspectoratului Școlar Județean Maramureș
 Hotărâri ale Consiliului de administrație al Colegiului Național „Dragoș Vodă”
 Regulament de ordine interioară al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”

6

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
Analiza S.W.O.T.
PUNCTE TARI
 Colegiul Național „Dragoș Vodă” este un colegiu de referință atât în județul
Maramureș, cât și în țară, ceea ce face să fie atractiv pentru elevii foarte buni
 Peste 90 % dintre profesori sunt titulari în școală
 Desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, dovedit prin
rezultatele obținute la învățătură, bacalaureat, testare națională, concursuri
și olimpiade școlare
 Profesorii cunosc foarte bine curriculumul și își adaptează strategiile de
predare-învățare în funcție de standardele de pregătire profesională, de
nevoile elevilor, de rezultatele la testele inițiale și de progresul elevilor
 Elaborarea și dozarea conținuturilor și a modurilor de organizare a învățării
se realizează în așa fel încât elevii să fie antrenați în întregul demers educativ
menit a genera interesul de a învăța
 Toți profesorii au colaborat în alegerea manualelor alternative, în funcție de
profil
 Majoritatea cadrelor didactice manifestă preocupare pentru crearea unui
climat de securitate și încredere în clasă, de stimulare a succeselor fiecărui
elev
 Majoritatea cadrelor didactice promovează strategiile moderne în abordarea
demersului didactic, metode adecvate pentru a trezi interesul tinerilor și
pentru a stimula performanțele, pentru a crea o atmosferă prielnică studiului
 90 % dintre profesori folosesc metode alternative de evaluare, urmărind
promovarea egalității șanselor
 Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea continuă prin
obținerea gradelor didactice și prin participarea la cursuri de formare
derulate la nivel județean, național şi internaţional
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PUNCTE SLABE
Întârzieri ale unor profesori în elaborarea și predarea
documentelor și situațiilor solicitate
Fondul de carte relativ învechit
Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriului rol
în actul învățării
Implicarea redusă a părinților în procesul educațional
Insuficiența resursei timp pentru verificarea aplicării
recomandărilor formulate în urma monitorizării cadrelor
didactice
Insuficiența manualelor școlare
Inconsecvența unor profesori în luarea unor măsuri,
pentru respectarea ROI

 Participarea la programele de formare/ dezvoltare profesională la nivelul
CCDMM
 Plan de școlarizare realizat 100%
 Rezultate școlare și rezultate la olimpiade și concursuri școlare bune și foarte
bune
 Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, european prin activități
specifice (întâlniri specifice, materiale informative, site-ul școlii, olimpiade şi
concursuri şcolare etc.)
 Resurse umane cu o pregătire managerială foarte bună (directori, metodiști,
cadre didactice calificate superior – stagii de formare, masterat în
management educațional, doctorat)
 Admiterea unor elevi, atât la gimnaziu, cât și la liceu, pentru care educația
constituie o prioritate permanentă
 Existenţa Asociației de părinți cu personalitate juridică
 Existența unei culturi organizaționale stabil direcționată spre promovarea
calității, a unor norme și valori autentice
 Continuarea studiilor universitare de toți absolvenții colegiului
OPORTUNITĂȚI
 Existența claselor de excelență și profesionalismul cadrelor didactice care
realizează pregătirea elevilor în acest centru
 Posibilitatea elevilor de la profilurile matematică-informatică, științe ale
naturii, filologie și științe sociale de a-și completa materiile de profil prin CDȘ
 Colegiul prezintă o ofertă educațională teoretică de calitate
 Susținerea materială și financiară a unității școlare prin dezvoltarea activității
de colaborare și parteneriat
 Posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte și programe
finanțate
 Creșterea autonomiei instituționale, aplicarea principiilor descentralizării
instituționale
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AMENINȚĂRI
 Interesul mai scăzut al unor cadre didactice pentru
cunoașterea problematicii și a documentelor de strategie
educațională, privind asigurarea calității în educație și a
descentralizării sistemului educațional
 Sistem legislativ instabil, adesea confuz, nepredictibil
 Lipsa posibilității de organizare a unui examen de
admitere în clasa a IX-a
 Situația socio-economică precară a familiilor din care
provin unii elevi
 Insuficientă conștientizare a părinților elevilor privind
rolul lor de principal partener educațional al școlii

 Implicarea activă a comunității locale în viața școlii
 Unitatea școlară dispune de un număr ridica t de metodiști ISJ
 Rezultatele la examenele naționale sunt cele mai bune din zona
Maramureşului istoric

 Unele dificultăți în receptarea modificărilor legislative de
către beneficiarii procesului de educație (elevi, părinți)
 Dezinteres manifestat de elevi pentru educație și formare
profesională
 Orientarea școlară a absolvenților de gimnaziu realizată
superficial, bazată pe idei preconcepute
 Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea
materială, pentru motivarea și stimularea personalului
didactic
 Menținerea unei rate crescute a absenteismului școlar și
a mediocrității rezultatelor școlare ale elevilor de la
profilul științe sociale
 Nivelul scăzut al resurselor bugetare
 Criza economico-financiară
 Reducerea entuziasmului și scăd erea interesului pentru
profesiunea didactică, urmare a subfinanțării cronice a
învățământului
 Scăderea interesului pentru studiu în general
 Monitorizarea permanentă a performanței școlare este
realizată parțial fără elaborarea unor documente ce țin de
aplicarea măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor
învățării
 Feed-back-ul din partea elevilor nu este realizat
permanent, ceea ce face ca el să nu poată fi folosit pentru
îmbunătățirea activității didactice

III. Obiective generale (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ Maramureş în domeniul de referinţă)
OG1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
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OG3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării
coeziunii economice şi sociale
OG4 - Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare
OG5 - Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
OG6 - Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
OG7 - Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ
OG8 - Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural
OG9 - Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean
OG10 - Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii

IV.

Plan operaţional
OG 1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie

Obiective
specifice

Îmbunătăţirea
competenţelor de
lectură atât în
dimensiunea sa
tradiţională cât şi
ca alfabetizare în
înţelegerea
textului

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Monitorizarea şi consilierea prin
asistenţe la lecţii orientate către
acţiunile de stimulare a lecturii,
înţelegere şi interpretare a textului
indiferent de disciplina de predare
Organizarea şedinţei Cercului de
literatură „Alexandru Ivasiuc”
Organizarea şedinţei Cercului de
lectură „Fulguiri”
Organizarea şedinţei Cercului de
lectură „Prima verba”
Organizarea şedinţei Cercului de
istorie „Gemina”
Stimularea iniţierii de acţiuni la
nivel de CNDV în cadrul bibliotecii
şcolare, care să asigure
îmbunătăţirea competenţelor de
lectură şi comunicare în limba
română şi în limbile moderne

Resurse
necesare
Graficul de
inspecţii
Raportul de
inspecţii

afişe

Graficul de
inspecţii
Afişe

Atribuţii ale
directorului adj.
+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

Monitorizează
activitatea

+elaborează
graficul acţiunilor
de promovare a
lecturii cu
focusare pe
promovarea
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Termen de
realizare

Indicatori de
realizare

Elevi
Profesori
părinţi

2015-2016

Semestrul II
2016

2015-2016

Beneficiari

Creşterea cu 10%
a numărului de
elevi care
performează în
domeniul lecturii,
înţelegerii şi
interpretării
textului

Elevi
Profesori
părinţi

Responsabili
Andraşciuc Gheorghe
– director
Havrileţ Simona –
bibliotecar
Toţi şefii de catedră
Andraşciuc Daniela
Andraşciuc Gheorghe
Lozbă Raluca
Chindriş Otilia
Voinaghi Marius

Elevi
Profesori
părinţi

Andraşciuc Gheorghe
– director
Havrileţ Simona –
bibliotecar
Stoianovici Adelina –
şef al Catedrei de

studiate

Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

2015-2016

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Fişa de
observaţie a
lecţiei
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

2015-2016

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Monitorizarea şi evaluarea
standardelor de învăţare şi a calităţii
procesului de predare-învăţareevaluare, stabilirea de ţinte şi
obiective realiste de îmbunătăţire şi
oferire a suportului necesar pentru
ca acestea să fie atinse

Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

2015-2016

Monitorizarea utilizării în predareînvăţare-evaluare a strategiilor
didactice activ-participative

Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

2015-2016

Verificarea prin asistenţe la lecţii a
corelării planificărilor didactice
oferite de către MENCŞ cu
specificul CNDV

Asigurarea
serviciilor
educaţionale de
calitate în CNDV

comunicării în
limbile moderne
studiate în CNDV

Urmărirea prin asistenţe la lecţii a
personalizării proiectării didactice
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Creşterea
numărul de lecţii
în care se
utilizează
strategii didactice
centrate pe elev
cu cel puţin 5%

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

limba engleză
Colopelnic Luminiţa –
şef al Catedrei de
limba franceză
Toţi şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –

Organizarea de activităţi în scopul
parcurgerii integrale a materiei la
toate disciplinele de învăţământ,
conform standardelor naţionale de
calitate, a adaptării demersului
didactic la nevoile elevului
Realizarea unei evaluări ritmice şi
relevante

Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

Aplicarea în procesul instructiv educativ a competenţelor dobândite
de profesorii participanţi la diverse
cursuri de formare/ perfecţionare,
ca o rezultantă firească a
participării-implicării în actul de
formare

Fişa de
observaţie a
lecţiei
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

Realizarea/ actualizarea
procedurilor necesare asigurării
calităţii în educaţie

2015-2016

Fişa de
observaţie a
lecţiei
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii
Raport
starea
învăţământ
ului
Documente
tip conform

+monitorizează
prin asistenţe la
ore şi prin discuţii
directe cu elevii

2015-2016

monitorizare

2015-2016

2015-2016
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Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
diriginţi

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
diriginţi

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
diriginţi

Elevi
Profesori

consilier educativ
Şefii de catedră
Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Diriginţi
Comisia de urmărire a
notării ritmice
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEA
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Preşedinţii Comisiilor
de lucru
Andraşciuc Gheorghe
– director

Implementarea operaţională a
sistemului de control intern/
managerial şi a managementului
riscurilor

legii
Comisia
privind
implementa
rea sistemul
de control
intern/
managerial,
respectiv
comisia de
implementa
rea a
manageme
ntului
riscurilor
Metodologi
a de
implementa
re a
sistemului
de control
intern
managerial
şi de
manageme
nt a
riscurilor,
elaborată/
particulariz
ată şi
aprobată la
nivelul
unităţilor
şcolare,
Registrele

Părinţi
Director
Director adj.
diriginţi
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Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Comisia de control
managerial intern

riscurilor şi
Monitorizar
ea riscurilor

Promovarea
educaţiei
complementare
(educaţie pentru
sănătate şi
alimentaţie
sănătoasă,
cultură, cultură
civică,
antreprenorială şi
tehnologică,
sport)

Promovarea experienţelor pozitive
ale şcolilor prin:
- editarea revistelor şcolare - prin
expoziţia-concurs adresată
publicaţiilor şcolare
- organizarea manifestării sub
genericul
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
şi trimiterea programelor de
activitate la ISJMM pentru
monitorizare
- participarea la programul naţional
„Europa, casa noastră”

Studiu de
impact
Raport de
activitate

Formarea, dezvoltarea şi exersarea
competenţelor social-civice
democratice necesare tinerei
generaţii pentru participarea activă
la viaţa civică
Asigurarea respectării drepturilor
copiilor

Planul
managerial
al
consilierulu
i educativ

Formarea unui stil de viaţă sănătos
în rândul elevilor, respectarea
legislaţiei în vigoare privind
alimentele permise pentru a fi
comercializate în spaţiile destinate
educaţiei

Studiu de
impact
Planul
managerial
al
consilierulu
i educativ

Dezvoltarea gustului elevilor pentru
frumos; cultivarea valorilor

Studiu de
impact

monitorizare

apr 2016

monitorizare

Conform
programelor
naţionale

monitorizare

Conform
programelor
naţionale

monitorizare
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Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
diriginţi

Conform
programelor

Derularea în
CNDV a
activităţilor care
promovează
educaţia
complementară

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilierul
educativ
Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilierul
educativ
Profesori
Părinţi

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Lozbă Raluca – rev.
„Axa” şi „Tic Tac”
Andraşciuc Daniela –
rev. „Înălţări”
Voinaghi Marius –
rev. „Gemina”
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Comisia diriginţilor
Andraşciuc Gheorghe
– director

culturale, susţinerea programelor
educative care promovează valorile
interculturale
Introducerea educaţiei
interculturale ca dimensiune
transversală la nivel curricular
Organizarea unor tabere şi excursii
tematice, consilierea profesorilor în
acţiunile de desfăşurare a
activităţilor de petrecere a timpului
liber al elevilor
Respectarea legislaţiei privind
organizarea excursiilor
Prevenirea şi
combaterea
marginalizării şi a
excluziunii
sociale prin
cuprinderea în
şcoală a tuturor
elevilor cu
dizabilităţi/
cerinţe
educaţionale
speciale şi din
grupuri
vulnerabile
Asigurarea
accesului în
domeniul
învăţământului şi
educaţiei pentru
confesiunile
religioase

Analize
semestriale
în cercurile
metodice

Studiu de
impact
Documente
le
excursiilor

Redactarea şi implementarea CES

Note de
control

Asigurarea condiţiilor de acces egal
la educaţie în toate ciclurile de
învăţământ

Reali-zarea
planului de
şcolari-zare

naţionale

monitorizare

2015-2016

monitorizare

Conform
planificării
acţiunilor
cuprinse în
proiecte (după
aprobarea
acestora)

2015-2016

monitorizare
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Director
Director adj.
Diriginţi
Consilierul
educativ

Derularea în
CNDV a cel puţin
unui program
educaţional
adresat acestui
grup ţintă

Organizarea de
grupe pentru
învăţământul
confesiunilor
religioase, în
funcţie de
legalitatea
solicitărilor

Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilierul
educativ
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilierul
educativ
comunitate

Elevi şi părinţi
aparţinând
confesiunilor
religioase

Pop Ioan– dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră

Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – dir.adj.
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Şefii de catedră

OG2 - Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
Obiective
specifice

Stimularea
excelenţei în
educaţie

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Organizarea şi monitorizarea
activităţii din Centrul Tinerilor
Capabili de Performanţă – Centrul
de la Colegiul Naţional „Dragoş
Vodă”

Stimularea activităţii
competiţionale desfăşurate la nivel
de centre de excelenţă
Iniţierea concursului „Dincolo de
ştiinţe”
Asigurarea condiţiilor materiale şi
de natură organizatorică necesare
desfăşurării olimpiadelor şi
concursurilor şcolare
Prezentarea rezultatelor în broşuri,
publicaţii proprii, presă
Elaborarea unor studii de cercetare
în cadrul CTCP care să fie
publicate într-un volum al Centrului
de excelenţă
Iniţierea unui proiect de cercetare în
cadrul Centrului de promovare a

Resurse
necesare
Liste elevi
Planificări
ale
activităţilor
de
excelenţă
Condica de
prezenţă
Pontajele
profesorilor

Statistici
Rezultate

Rezultate
Articole în
mass media
Filmări TV

Atribuţii ale
directorului adj.

monitorizare

monitorizare

Termen de
realizare

2015-2016

Mai 2016

Indicatori de
realizare
Rezultatele
obţinute la
olimpiade şi
concursuri
şcolare,
superioare faţă de
anul şcolar
precedent cu
0,5%

Beneficiari

Feed-back în
presă privind
rezultatele
obţinute la
olimpiade şi
concursuri
şcolare

Elevii capabili
de performanţă
Părinţi
profesori

Elevi capabili
de performanţă
Părinţi
profesori

Elevii capabili
de performanţă
Părinţi
Profesori

monitorizare

Responsabili
Andraşciuc Gheorghe
– responsabil al
Centrului de excelenţă
Profesorii care predau
la Centrul de excelenţă

Andraşciuc Gheorghe–
responsabil al
Centrului de excelenţă
Profesorii care predau
la Centrul de excelenţă
Echipa de proiect
Andraşciuc Gheorghe
– responsabil al
Centrului de excelenţă
Profesorii care predau
la Centrul de excelenţă

feb - iul 2016

Volum

monitorizare

Volum

monitorizare
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Elevii capabili
de performanţă
Părinţi
Profesori
Mai

Elevii capabili
de performanţă

Andraşciuc Gheorghe
– responsabil al
Centrului de excelenţă
Profesorii care predau
la Centrul de excelenţă
Andraşciuc Daniela
Andraşciuc Gheorghe

transdisciplinarităţii
Demararea proiectului „Povestea
localităţii mele”

Părinţi
Profesori
Elevii capabili
de performanţă
Părinţi
Profesori

Mai
Volum

monitorizare

Andraşciuc Daniela
Andraşciuc Gheorghe

OG 3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a
asigurării coeziunii economice şi sociale
Obiective
specifice

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific

Identificarea stilurilor de învăţare
ale elevilor şi conceperea
scenariilor didactice în conformitate
cu acestea
Asigurarea
actului
educaţional în
conformitate cu
nevoia de
dezvoltare
personală a
elevilor

Trecerea la abordarea
transdisciplinară a predării
conţinuturilor învăţării prin
aplicarea curriculumului
transdisciplinar
Verificarea prin asistențe la lecţii a
respectării curriculumului şi a
asigurării condiţiilor optimale de
trecere de la un curriculum axat pe
acumulare de cunoştinţe la un
curriculum centrat pe formarea de

Resurse
necesare
Fişe de
identificare
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

Fişe de
identificare
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

Fişa de
observare a
lecţiei
Graficul de
inspecţii
Raport de

Atribuţii ale
directorului adj.

monitorizare

monitorizare

monitorizare
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Termen de
realizare

Indicatori de
realizare

Beneficiari

Responsabili

Elevi
Profesori
Părinţi

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Cunoaşterea
stilurilor de
învăţare ale
fiecărui elev

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Asigurarea
actului
educaţional în
conformitate cu
nevoia de
dezvoltare
profesională a
elevilor

competenţe relevante pentru piaţa
muncii
Creşterea relaţiei şcoală-familie,
din perspectiva măririi gradului de
implicare a părinţilor în activităţile
de natură şcolară la activităţile
educaţionale destinate elevilor şi
responsabilizarea familiei pentru
participarea şcolară a elevilor

inspecţii

Colaborarea eficientă şi permanentă
a factorilor decizionali cu Consiliul
reprezentativ al elevilor, pentru a
veni în sprijinul acestora

Proceseverbale ale
întâlnirilor

Corelarea predării cu modul de
pregătire al elevilor pentru luarea
deciziilor corecte în orice situație în
raportul om-mediu şi om-societate
în cadrul Programului „U4Energy”

Multiplicarea şi diversificarea
activităţii de consiliere şi orientare
profesională a elevilor şi părinţilor
Oferirea, coordonarea şi
monitorizarea serviciilor
educaţionale de calitate pe
componenta consilierii şi orientării

Fişe de
identificare
Graficul de
inspecţii
Raport de
inspecţii

Note de
control

Note de
control

monitorizare

2015-2016

monitorizare

2015-2016

monitorizare

2015-2016

monitorizare
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2015-2016

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ
Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ
Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
comunitate

Derularea în
CNDV a
activităţilor care
promovează
dezvoltarea
durabilă

Elevi
Comunitate
Consilieri
şcolari
Profesori
logopezi
Diriginţi

Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii

elevilor, prin intermediul
consilierului şcolar
Colaborare strânsă între diriginţi şi
consilierii şcolari, cu ţintă directă
pe oferirea de consultanţă
profesională acordată elevilor
indecişi
Implicarea consilierilor şcolari în
activitatea de orientare şcolară şi
profesională a elevilor

Oferirea de consiliere-examinareorientare-suport tuturor elevilor,
părinţilor şi profesorilor din CNDV,
prin consilierii şcolari

Consilier
educativ

Ghid de
orientare
vocaţională
Rapoarte de
orientare
vocaţională

Ghid de
orientare
vocaţională
Rapoarte de
orientare
vocaţională

2015-2016

monitorizare

2015-2016

Elevi
Profesori
Părinţi
Diriginţi
Consilier
educativ
Consilieri
şcolari

Elevi
Profesori
Părinţi
Diriginţi
Consilier
educativ
Consilieri
şcolari

Şefii de catedră
Borlean-Elek
Anamaria şi Julean
Claudia - consilieri
şcolari,
Diriginţi
Consilier educativ
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Borlean-Elek
Anamaria şi Julean
Claudia - consilieri
şcolari
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Borlean-Elek
Anamaria şi Julean
Claudia - consilieri
şcolari

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare
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Obiective
specifice
Aplicarea
prevederilor
legislative în
domeniul
descentralizării
învăţământului
preuniversitar

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Corelarea strategiei de dezvoltare a
CNDV cu strategia ISJMM
Organizarea internă a
compartimentelor şi comisiilor de
lucru din CNDV

Resurse
necesare
PDI 20152020

Organizarea, coordonarea,
reglementarea şi controlul
circulaţiei informaţiei în CNDV
prin intermediul site-ului şcolii,
organizarea de dezbateri la nivelul
şedinţelor de catedră
Consilierea şefilor de catedră şi
monitorizarea activităţii
manageriale a acestora privind
stabilirea şi aplicarea de măsuri
specifice

Raport de
inspecţii
Procesverbal de la
şedinţele de
lucru

Dezvoltarea autonomiei CNDV şi a
autonomiei profesionale a cadrelor
didactice

Cunoaşterea, aplicarea şi
respectarea LEN, metodologii
aprobate prin OM
Postarea tuturor documentelor
emise de MECS, ISJMM ş.a. pe

Atribuţii ale
directorului adj.

Termen de
realizare
2015-2016

Indicatori de
realizare

monitorizare

Strategia
învăţământului
preuniversitar din
judeţul
Maramureş 20122016
Note de
control
Procesverbal
Site-uri:

Conform
calendarului
Existenţa şi
cunoaşterea
legislaţiei
specifice
educaţiei

monitorizare

monitorizare

monitorizare
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2015-2016

2015-2016

Beneficiari

Responsabili

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ
Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –

grupul profesorilor CNDV pentru
atingerea principiului transparenţei
instituţiilor publice

ISJMM şi
CNDV

Publicarea listei posturilor/
catedrelor, organizarea
concursurilor de angajare pe post/
catedră şi încadrarea cu personal
didactic conform legislaţiei în
vigoare şi conform calendarului
mobilităţii personalului didactic
Verificarea posturilor/ catedrelor
publicate de către director
Transmiterea adreselor de eliberare
a posturilor/ catedrelor - la timp - la
ISJMM şi parcurgerea tuturor
paşilor legali privind ocuparea
acestora
Publicarea posturilor pe site-ul
şcolii

Proiectele
de
încadrare
ale
unităţilor
şcolare
pentru anul
şcolar
2015-2016
Procesulverbal de la
şedinţele
Consiliului
de
administraţi
e al CNDV
Lista
posturilor
publicată
Deciziile
emise

Emiterea deciziilor privind numirea
comisiilor specifice CNDV, cu
respectarea şi precizarea întregii
legislaţii în vigoare

Participarea şi implicarea efectivă a
şefilor de catedră în realizarea
asistenţelor la lecţii, fiecare

Diriginţi
Consilier
educativ

Conform
calendarului
de mobilitate

profesori

2015-2016

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ
Elevi
Profesori
Părinţi

monitorizare

Fişa de
observare a
lecţiei

2015-2016
monitorizare
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consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Fellner Arthur informatician
Andraşciuc Gheorghe
- director

Andraşciuc Gheorghe
- director

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director

profesor va avea formulată o schiţă
a lecţiei înainte de a intra la oră (fie
în format letric, fie în format
digital)

Formarea
managerilor
şcolari şi a
personalului
administrativ în
gestionarea noilor
instrumente de
management
instituţional

Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ

Asigurarea acoperirii normelor prin
încadrarea cu personal didactic/
didactic auxiliar/ nedidactic din
CNDV, cu salarizarea conform legii

Note de
control

Informarea profesorilor cu privire
la concursul de obţinere a calităţii
de expert în management
educaţional (pentru fiecare serie
nou aprobată)
Depunerea de dosare a profesorilor
în vederea includerii în Corpul
Naţional al Experţilor în
Management Educaţional
Organizarea unor schimburi de
experienţă pe probleme de
management şcolar (domeniile
legislativ, financiar,
descentralizarea sistemului de
învăţământ preuniversitar,
planificare, organizare şi evaluare,
managementul resurselor,
management instituţional etc.)

Documenta
ţia realizată
de către
comisie

monitorizare

monitorizare

Mapa de
lucru
Mapa de
activităţi

2015-2016, pe
măsura
organizării
concursurilor
de către şcoli

Conform
graficului
aprobat prin
ordin de
ministru

feb - mar 2016

monitorizare
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Includerea
echipei
manageriale din
CNDV, a
personalului din
compartimentul
salarizare/
contabilitate în
cel puţin un
program de
formare

Elevi
Profesori
Părinţi
Director
Director adj.
Diriginţi
Consilier
educativ
Profesori
Director
Director adjunct

Director
Director adjunct
Membri
Consiliului de
administraţie

adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Şefii de catedră
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Membrii Consiliului
de administraţie
Andraşciuc Gheorghe
– director
Ulici Delia – contabil
şef
Gherasin Edit –
secretar şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Comisia nominalizată
prin decizie de către
CNDV

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef
Gherasin Edit –
secretar şef

Monitorizarea
calităţii activităţii
manageriale a
şefilor de catedră
şi a preşedinţilor
comisiilor de
lucru

Prognozarea evoluţiei încadrărilor
cu personal didactic pe discipline
de învăţământ prin corelarea
acesteia cu evidenţa şi
recensământul populaţiei şcolare
Introducerea la timp a datelor
corecte în aplicaţia naţională SIIIR

Diagnoza
sistemului
SIIIR

Comunicarea ritmică a informaţiilor
legate de etapele mobilităţii de
personal şi a cerinţelor acestor
etape profesorilor, evitându-se
astfel dezinformarea candidaţilor
Selectarea personalului didactic
specializat
Preocuparea directorilor în
vizualizarea activităţilor desfăşurate
în mass-media locală, în
promovarea imaginii CNDV
Monitorizarea actualizării
permanente a site-ului
www.cndv.ro

Optimizarea
procesu-lui
prin
respectarea
termenelor

Consilierea echipei de proiect
pentru obţinerea statutului de
„Şcoală Europeană”

Documenta
ţia de
proiect

mar 2016

monitorizare

Articole de
presă
Emisiuni
TV
Site-ul
CNDV

Conform
calendarului
de mobilitate

profesori

2015-2016

Director
Director adjunct

monitorizare

monitorizare
2015-2016
monitorizare

feb - ian 2016

monitorizare

Monitorizarea performanţei
manageriale ale şefilor de catedră

Grafic de
inspecţii
Raport de

2015-2016
monitorizare
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Îmbunătăţirea
imaginii fiecărei
instituţii
educaţionale la
nivel local,
judeţean,
internaţional

Comunitatea
educaţională

Director
Director adjunct
Membrii
Consiliului de
administraţie
Echipa de
proiect
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef
Gherasin Edit –
secretar şef
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Gherasin Edit –
secretar şef
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Fellner Arthur informatician
Andraşciuc Gheorghe–
director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director

Evaluarea activităţii desfăşurate de
personalul CNDV în anul şcolar
2015-2016 şi acordarea
calificativelor anuale, pe baza grilei
de evaluare a activităţii

inspecţii
Grafic de
inspecţii
Calificative
anuale

2015-2016

Director
Director adjunct

adjunct
Andraşciuc Gheorghe
- director

monitorizare

OG5. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
Obiective
specifice
Aplicarea
prevederilor
legislative în
domeniul
monitorizării,
prevenirii şi
reducerii
absenteismului şi
abandonului
şcolar

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Corelarea strategiei CNDV cu
strategia naţională privind rata
absenteismului şcolar

Resurse
necesare
PDI 20142015

Organizarea de dezbateri cu privire
la reducerea absenteismului şi
abandonului şcolar la nivelul orelor
de consiliere/ şedinţelor cu părinţi
Diseminarea exemplelor de bună
practică

Raport de
inspecţii
Procesverbal de la
şedinţe

Monitorizarea prin control
managerial a absenteismului din
CNDV şi stabilirea unei politici
educaţionale privind prevenirea
situaţiilor de abandon şcolar:
- Desfăşurarea de activităţi prin
intermediul cărora să se promoveze
un comportament adecvat al
elevilor şi diminuarea
absenteismului şcolar
- Informarea permanentă a
familiilor privitor la frecvenţa şi

Graficul de
inspecţii
Fişa de
observare a
lecţiei
Statistici
privind
dinamica
fenomenulu
i

Atribuţii ale
directorului adj.

Termen de
realizare
2015-2016

monitorizare

monitorizare

Conform
graficului
cercurilor
pedagogice

2015-2016

monitorizare
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Indicatori de
realizare
Reducerea ratei
de părăsire
timpurie a şcolii
cu 0,5% faţă de
anul şcolar
precedent

Beneficiari

Responsabili

Elevi
părinţi
Beneficiari
indirecţi
Elevi
Părinţi
Diriginţi
Consilier
educativ
Director
Director adjunct
Elevi
părinţi
Diriginţi
Consilier
educativ
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ

comportamentul elevilor, la
rezultatele şcolare ale acestora
Monitorizarea gradului de siguranţă
oferit de CNDV şi a aplicării Legii
nr. 35/ 2007, privind implementarea
Strategiei de reducere a
fenomenului de violenţă

Prevenirea
fenomenului de
violenţă şcolară

Organizarea de dezbateri cu privire
la efectele violenţei asupra
colectivelor de elevi, la nivelul
orelor de consiliere/ şedinţelor cu
părinţi, diseminarea exemplelor de
bună practică

Implementarea planului de măsuri
privind creşterea siguranţei în
CNDV în anul şcolar 2015-2016

Note de
control
Statistici
privind
dinamica
fenomenulu
i
Note de
control
Procesverbal de la
şedinţe

2015-2016

monitorizare

Extinderea
sistemului de
supraveghere
video cu 10%

2015-2016

monitorizare

Graficul de
inspecţii

2015-2016

Părinţi
Profesori
Diriginţi
Consilier
educativ
Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
Consilier
educativ
Director
Director adjunct
Comunitate

Părinţi
Profesori
Diriginţi
Consilier
educativ
Director
Director adjunct
Comunitate

monitorizare

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Diriginţi
Hotea Claudia Borlean-Elek
Anamaria şi Julean
Florentina - consilier
educativ
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Diriginţi
Hotea Claudia Consilier educativ

OG6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
Obiective
specifice
Aplicarea în
activitatea
didactică a tuturor

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Monitorizarea prin asistenţe la lecţii
a aplicării în activitatea la clasă a
tipurilor de evaluare practicate

Resurse
necesare
Graficul de
inspecţii
Fişa de

Atribuţii ale
directorului adj.
monitorizare
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Termen de
realizare
2015-2016

Indicatori de
realizare
Echilibrarea
rezultatelor
evaluărilor

Beneficiari

Responsabili

Părinţi
Profesori
Diriginţi

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director

formelor de
evaluare şi
responsabilizarea
personalului
didactic pentru
activitatea de
evaluare

Organizarea şi
monitorizarea
desfăşurării în
condiţii optime a
examenelor
naţionale la toate
nivelurile
prevăzute de lege

Monitorizarea ritmicităţii notării/
evaluării elevilor şi trecerea notelor
în cataloage
Verificarea existenţei portofoliilor
de evaluare adecvate disciplinei,
specializării, profilului fiecărui elev
Verificarea elaborării şi aplicării la
clasă a probelor de evaluare
corelate cu modelele furnizate de
CNEE şi adaptate particularităţilor
colectivelor de elevi, respectând
programa şcolară

observare a
lecţiei
Raport de
inspecţii

Analizarea pertinentă a modului de
organizare şi desfăşurare a
examenelor naţionale şi întocmirea
unui plan de măsuri cuprinzând
activităţi de consiliere,
monitorizare, control şi remediere,
cu scopul ameliorării rezultatelor
elevilor la examenele naţionale:
- Realizarea situaţiilor privind
diferenţa dintre media mediilor
clasei evaluate şi media mediilor
obţinute la examene şi comunicarea
celor trei date la ISJMM, în vederea
realizării unei diagnoze obiective
- Discutarea în cadrul CNDV, a
catedrelor de specialitate, a
rezultatelor la examenele naţionale
şi adoptarea de măsuri specifice în
vederea creşterii calităţii procesului
de predare – învăţare - evaluare şi
pentru obţinerea progresului şcolar

Graficul de
inspecţii
Fişa de
observare a
lecţiei
Raport de
inspecţii

Graficul de
inspecţii
Fişa de
observare a
lecţiei
Raport de
inspecţii

curente cu cele
obţinute în
examenele
naţionale

2015-2016

monitorizare

monitorizare
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2015-2016

Creşterea ratei de
promovare la
evaluările
naţionale cu cel
puţin 1,5% faţă de
anul şcolar
precedent

CEAC

adjunct
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ

Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Andraşciuc
Gheorghe– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii

Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de
administraţie

Asigurarea unui program de
activităţi remediale/ de pregătire
suplimentară a elevilor, pe tot
parcursul anului terminal (şi nu
numai) la disciplinele prevăzute cu
probe de examene la examenele
naţionale

Graficul de
inspecţii

Organizarea de simulări ale
examenelor naţionale la fiecare
probă de examen

Graficul de
inspecţii

2015-2016

monitorizare

2015-2016

monitorizare

Organizarea în condiţii optime a
desfăşurării examenelor naţionale,
luând în calcul şi ultimele
modificări aduse LEN

Graficul de
inspecţii
Note de
control

2015-2016

monitorizare

Monitorizarea respectării
metodologiilor de desfăşurare a
examenelor naţionale

Note de
control

Conform
calendarului
monitorizare
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Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de
administraţie
Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de
administraţie
Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de
administraţie
Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii
Andraşciuc
Gheorghe– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ

Asigurarea
cadrului legal
pentru evaluările
internaţionale

Realizarea unor demersuri de
prezentare a evaluărilor
internaţionale: PISA, TIMSS,
PIRLS, TALIS (broşuri de aplicaţie
cu modele de itemi)

Prezentări
PPT

Implementarea la nivel judeţean a
unui sistem eficient şi unitar de
evaluare a activităţii personalului
din CNDV

Fişe unitare
de evaluare

Conform
calendarului

monitorizare

Creşterea
rezultatelor
obţinute la
evaluările
internaţionale cu
1% faţă de anul
şcolar precedent

administraţie
Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori
Diriginţi
CEAC
Membrii
Consiliului de
administraţie

Conform
calendarului

monitorizare

Promovarea rezultatelor obţinute de
către CNDV în cadrul unor acţiuni/
proiecte/ manifestări, inclusiv pe
site-ul www.cndv.ro

Mape de
eveniment
Ziare
Filme TV
Site-urile
şcolilor

2015-2016

Director
Director adjunct
Părinţi
Profesori

monitorizare

Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Hotea Cornelia–
preşedinte CEAC
Hotea Claudia–
consilier educativ
Toţi profesorii
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Hotea Claudia –
consilier educativ
Toţi profesorii
Fellner Arthur informatician

OG 7. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ
Obiective

Măsuri şi acţiuni planificate pentru

Resurse

Atribuţii ale

Termen de
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Indicatori de

Beneficiari

Responsabili

specifice
Stabilirea unui
parteneriat
durabil în
procesul de
reabilitare şi
dotare a
colegiului cu CL

Sprijinirea
demersului local
pentru dotarea,
modernizarea
bazei materiale a
unităţilor şcolare

atingerea obiectivului specific
Accesarea de fonduri
nerambursabile pentru şcoală
Sprijinirea echipei de proiect în
realizarea de proiecte şi obţinerea
de fonduri nerambursabile

necesare
Număr de
proiecte
depuse şi
finanţate

directorului adj.

realizare
feb - iun 2016

Monitorizarea investiţiilor începute
în anii anteriori
Fundamentarea propunerilor pentru
noi investiţii şi monitorizarea
derulării eficiente a reabilitărilor şi
reparaţii capitale conform
priorităţilor CNDV ale Primăriei şi
ale Consiliului Local
Identificarea resursei financiare în
vederea reabilitării colegiului

Banca de
date cu
investiţii
Note de
control

feb - aug 2016

IT

2015-2016

Modernizarea bazei materiale
colegiului prin respectarea
normativelor privind dotarea cu
mijloace de învăţământ

Oferte de
dotare pe
discipline

feb - aug 2016

realizare
Cuprinderea
CNDV în
programe de
dezvoltare

Creşterea
sumelor alocate
pentru
îmbogăţirea bazei
materiale a
CNDV

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct
Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

Andraşciuc
Gheorghe– director
Pop Ioan– director
adjunct

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct
Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

Andraşciuc
Gheorghe– director
Pop Ioan– director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

Andraşciuc
Gheorghe– director
Pop Ioan– director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

OG8. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural
Obiective
specifice
Susţinerea
participării la
cursurile de

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Asigurarea accesului la activităţile
de perfecţionare/ formare continuă
a tuturor profesorilor din CNDV

Resurse
necesare
Oferta de
formare a
CCD

Atribuţii ale
directorului adj.
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Termen de
realizare
2015-2016

Indicatori de
realizare
Cuprinderea
tuturor
profesorilor de la

Beneficiari

Responsabili

Elevi
Părinţi
profesori

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director

formare continuă
a personalului
didactic prin
programe MECS,
POSDRU, alte
surse de finanţare

Monitorizarea
impactului
parteneriatelor
şcolare asupra
calităţii actului
educaţional de la
CNDV

prin accesarea ofertei CCDMM şi a
altor furnizori de formare, în
vederea îmbunătăţirii activităţii de
predare şi de evaluare
Participarea la cel puţin un curs de
formare organizat de MECS,
ISJMM a tuturor profesorilor din
CNDV

Proiecte fonduri
europene
Liste
formabili
Liste
formabili
Proiecte fonduri
europene

2015-2016

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii
cursurilor de formare prin
măsurarea impactului asupra
calităţii actului educaţional prin
intermediul inspecţiei şcolare

IT şi de
specialitate

feb - iun 2016

Asigurarea cadrului de
perfecţionare prin grade didactice:
- oferirea de sprijin în elaborarea
documentelor/ a portofoliului
educaţional

Liste
candidaţi
Dosare
candidaţi

feb - iun 2016

Realizarea de proiecte şi obţinerea
de granturi pentru şcoală şi
comunitate

Proiectele
de
parteneriat

feb - iun 2016

Încheierea de contracte de
colaborare cu agenţii economici
beneficiari ai serviciilor de formare
profesională iniţială în vederea
asigurării condiţiilor de desfăşurare

Inspecţii pe
component
a CEAC

Conform
calendarului
activităţilor de
evaluare
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CNDV în cursuri
de formare
profesională în
funcţie de nevoile
identificate în
sistem

Comunitate
Director
Director adjunct

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct
Metodişti ISJ
Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct
Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct
Selectarea şi
Elevi
dezvoltarea
Părinţi
proiectelor de
profesori
parteneriat
Comunitate
educaţional care
Director
duc la dezvoltarea Director adjunct
şcolii şi a
Elevi
comunităţii
Părinţi
locale.
profesori
Eliminarea
Comunitate
parteneriatelor
Director

adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct Metodişti
ISJMM

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct Metodişti
ISJMM
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct Metodişti
ISJMM
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan– director
adjunct Membrii
Consiliului de
administraţie
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct Membrii
Consiliului de

a pregătirii practice a elevilor

Informarea comunităţii/
autorităţilor locale/ judeţene cu
privire la activităţile
învăţământului, rezultatele şi
problemele identificate
Informări mass-media cu privire la
educaţia realizată la nivelul CNDV
Depunerea de proiecte în cadrul
programelor Comisiei Europene
„Învățare pe tot parcursul vieţii” şi
„Erasmus+”

Derularea proiectului de parteneriat
strategic „Cross-curricular
educational activities” (parteneriat
european) pentru promovarea
abordării transcurriculare şi a
inteligenţelor multiple în contextul
activităţilor didactice
Consilierea echipei de proiect în
vederea participării la concursul
naţional „Made for Europe”

ineficiente

Rapoarte
Informări
pentru
ISJMM etc.
Articole de
presă
Emisiuni
TV
Candidaturi
depuse

2015-2016

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

administraţie
Hotea Cornelia –
preşedinte CEAC
Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct Membrii
Consiliului de
administraţie

feb - apr 2016

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct Membrii
Consiliului de
administraţie

Fişe de
activitate
Liste de
participanţi

2015-2016

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct Membrii
Consiliului de
administraţie

Candidaturi
depuse

feb - apr 2016

Elevi
Părinţi
profesori
Comunitate
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Hotea Claudia –
consilier educativ
Membrii Consiliului
de administraţie

OG9. Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean
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Director adjunct
CEAC

Obiective
specifice
Asigurarea
finanţării
instituţiilor de
învăţământ

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Asigurarea finanţării instituţiilor de
învăţământ, conform dispoziţiilor
LEN şi a HG1274/ 2011 şi a
bugetului de stat
Asigurarea respectării dispoziţiilor
legale privind finanţarea de bază în
limitele costului standard/ elev/
conform metodologiei emise prin
multiplicarea costului standard cu
coeficienţii specifici unităţii şcolare
şi cu numărul de elevi ce se aprobă
anual prin HG
Asigurarea respectării dispoziţiilor
OG 119/ 1999, republicată şi a
OMFP 923/ 2014, pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind
atribuţiile şi exercitarea Controlului
financiar preventiv, a HG 1257/
2012, privind organizarea
inspecţiilor financiare şi stabilirea
atribuţiilor generale în efectuarea
acestora în vederea aplicării OG
119/ 1999, privind Controlul
financiar preventiv
Respectarea cu stricteţe a încadrării
în indicatorii de plan aprobaţi de
către Ordonatorul principal de
credite - pentru anii financiari
cuprinşi în anul şcolar 2015-2016,
la toate articolele cuprinse în plan şi
repartizat instituţiilor de învăţământ
cu finanţare MECS

Resurse
necesare
Monitorizare

Atribuţii ale
directorului adj.

Termen de
realizare
2016

Indicatori de
realizare
Respectarea cu
stricteţe a
încadrării în
indicatorii de
plan aprobaţi de
către Ordonatorul
principal de
credite - pe
secvenţa din anii
financiari
cuprinşi în anul
şcolar 2014-2015

Beneficiari

Responsabili

Director
Director adjunct
Contabil şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

Monitorizare

2016

Director
Director adjunct
Contabil şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

Bilanţ si
anexe la
bilanţ

Trimestrial /
2016

Director
Director adjunct
Contabil şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef
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Asigurarea finanţării pentru plata în
cadrul programului ”Bani de liceu”
Efectuarea plăţilor în limita
alocaţiilor bugetare pentru plata
ajutorului financiar acordat de către
Guvernul României în vederea
stimulării achiziţionării de
calculatoare, în baza Legii 269/
2004
Asigurarea încadrării în limitele
bugetare aprobate a finanţării
transportului pentru elevii care
îndeplinesc condiţiile stabilite de
OMECTS 329/ 2007, cu
modificările ulterioare
Efectuarea plăţilor în baza
sentinţelor definitive şi irevocabile
pentru Euro100 carte pe suport
electronic pentru cadrele didactice
cu respectarea dispoziţiilor Legii
315/ 2006
Respectarea dispoziţiilor legale cu
privire la realizarea şi efectuarea
plăţilor din veniturile proprii,
conform dispoziţiilor legale în
vigoare şi al Bugetului de venituri
şi cheltuieli aprobat, anual de către
ordonatorul principal de credite
Respectarea listei „Alte cheltuieli
de investiţii” defalcate pe categorii
de bunuri din venituri proprii
aprobate de către Direcţia Generală
pentru Patrimoniu din cadrul
MECS
Asigurarea efectuării plăţilor pentru

Bilanţ si
anexe la
bilanţ

Trimestrial /
2016
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Director
Director adjunct
Contabil şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

examenele naţionale, concursul
naţional unic pentru ocuparea
posturilor didactice în funcţie de
metodologia emisă de MECS şi
fundamentarea necesarului de către
instituţiile de învăţământ din judeţ,
cu această destinaţie
Asigurarea bazei legale şi a plăţilor
angajate pentru acţiunile de
perfecţionare a personalului
didactic; efectuarea plăţilor alocate
în baza contractelor şi a
convenţiilor încheiate
Asigurarea plăţilor proprii pentru
utilităţi, întreţinere, aprovizionare
Respectarea dispoziţiilor legale
privind efectuarea plăţilor pentru
lucrările de investiţii în continuare,
conform listei aprobate de către
ordonatorul principal de credite şi
Direcţia Patrimoniu din cadrul
MECS

Bilanţ si
anexe la
bilanţ

Trimestrial /
2016

Director
Director adjunct
Contabil şef

Andraşciuc Gheorghe
– director
Pop Ioan – director
adjunct
Ulici Delia – contabil
şef

Beneficiari

Responsabili

Elevi
Părinţi
Profesori
Angajaţi CNDV

Andraşciuc Gheorghe
- director

OG10. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii
Obiective
specifice
Reprezentarea ISJ
ca parte civilă, în
procese, apărarea
şi promovarea
imaginii ISJ

Măsuri şi acţiuni planificate pentru
atingerea obiectivului specific
Asigurarea asistenţei şi consultanţei
de specialitate, la solicitarea
compartimentelor din cadrul CNDV
Informează membrii
compartimentelor CNDV cu privire
la dispoziţiile cu caracter normativ
de interes general şi specifice
învăţământului

Resurse
necesare
Documente
le juridice
întocmite

Atribuţii ale
directorului adj.
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Termen de
realizare
Caracter
Permanent

Indicatori de
realizare
Existenţa şi
cunoaşterea
legislaţiei

Întocmeşte, actualizează şi
gestionează procedurile activităţilor
desfăşurate la nivelul
compartimentului

Oferirea consilierii pe problematica
prelucrării ROFUIP în CNDV,
aprobat prin OMEN nr. 5115/ 2014
şi a întocmirii Regulamentului
Intern
Oferirea de consultanţă pe
problematica constituirii comisiilor
din CNDV, conform noului
ROFUIP

Proceduri
operaţional
e
Proceduri
generale
Site-ul
şcolii
www.cndv.
ro
Proceseleverbale ale
Consiliului
profesoral

2015-2016

Proceseleverbale ale
Consiliului
profesoral

feb - mar 2016

mar 2016

DIRECTOR,
prof.dr. Andraşciuc Gheorghe
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Întocmirea şi
aprobarea
Regulamentului
Intern la nivelul
CNDV
Elaborarea
deciziilor
directorului
privind numirea
comisiilor din
CNDV

Angajaţi de
sistem

Andraşciuc Gheorghe
- director

Elevi
părinţi
Angajaţi CNDV
Director
Director adjunct
Angajaţi CNDV
Director
Director adjunct

Andraşciuc Gheorghe
- director

Andraşciuc Gheorghe
- director

