
CONSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU
PzuMAR GENERAL AL MTINICIPruLUI CHI$INAU

DIRECTIA GENERAT,A PNNTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPIULUI

nr. .1./ ain-"!/=8/_,__fu/1

ORDIN

Cu privir e la pr ezentarea P ortofoli ilor de ate stare
a cadrelor de conducere care au solicitat atestare
in anul de studii 2021, - 2022

tn conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere
din inv6{[mdntul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educa(iei nr. 454 din
31.05.2012, a prevederilor ordinului Ministerului Educa[iei nr. 1093 din 29.12.2016
privind modificarea gi completarea Regulamentului de atestare, in scopul organizirii
eficiente a procesului de atestare a cadrelor de conducere in anul de studii 2O2I - 2022,

ORDON:

Secfia monitorizare, evaluare, planificare strategicd qi managementul calitdlii va
aduce la cunogtin{a cadrelor de conducere con}inutul prezentului ordin.
Managerii responsabili de procesul de atestare a cadrelor de conducere din
instituliile subordonate DGPDC vor prezenta la Direcfia generald pentru
proteclia drepturilor copilului (bir. 20) Portofoliile de atestare a cadrelor de
conducere, completate conform Anexei nr. 1 ,la datade 11 martie 2022.
Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneazd Yera
Pqeneac, $ef Seclie monitorizare, evaluare, planificare strategicd qi
managementul calitdfii.

4. Controlul executirii prevederilor prezentului ordin revine domnului Sergiu

Sergiu OCERETNII

Ex. V. Pqeneac . il
022 22 g'4 49 rlrE

1.

2.

3.
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Anexa nr. I
la ordinul din

Portofoliul de atestare al cadrului de conducere:

Cererea (Anexa nr. 1);
Curriculum vitae;
Copia actului / actelor de studii;
Copia buletinului de identitate;
Copia certificatului de cisdtorie (dacd e schimbat numele de familie);
Copia certificatului de formare profesionali continuila
managementul educational (20 de credite) qi certificatelor ce confirmd
participareala diverse cursuri/ stagii de formare continud pe parcursul
ultimilor 5 ani de activitate (10 credite);
Copia certificatului de oblinere a gradului managerial;
Figa de atestare a cadrului de conducere (Anexa nr. 3 la Regulament);
Fiqa de atestare a cadrului de conducere (Anexa nr. 3t) semnatd de
evaluatorii externi qi aprobati prin qtampilE gi semndtur[ de c6tre qeful
Direcliei;
Lucrarea metodic[ (pentru conferirea gradului managerial superior)/
Programul managerial (pentru conferirea gradului manageri al doil
intdi)l Raportul managerial privind promovarea schimblrilor la nivel
local, raional, republican (pentru confirmarea gradului managerial
superior)/ Raportul de autoevaluare (pentru confirmarea gradului
managerial doi/ int6i).
Publicafii (2 publicafii obligatoriu doar pentru gradul didactic
superior).

Notd:

Portofoliul, in baza examinErii, este recomandat I nu este recomandat pentru
conferirea / confirmarea gradului managerial gi se pdstreazi in institufie timp de
5 ani.
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