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SCOALA GIMNAZIALA ,,TUDOR ARGHEZI”- PITESTI 
PLANUL MANAGERIAL AL C.E.A.C. 

 
ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
Obiective generale:  

1. Orientarea demersului didactic către atingerea pragului de excelență și formarea la copii/elevi a competențelor-cheie recomandate de 

Uniunea Europeană, de LEN nr. 1/2011, republicată în 2014 și de curriculum românesc. 

2. Creșterea continuă a calității actului managerial la nivelul unitatii de invatamant și al grupei/clasei de copii/elevi. Implementarea 

standardelor de  acreditare.  

3. Creșterea calității demersului didactic practicat la nivelul unitatii de invatamant, prin diversificarea ofertei educaționale și adecvării 

acesteia la cerințele învățământului românesc, european și internațional. 

4. Diseminarea concluziilor pozitive desprinse din activitatea de parteneriat și contactul cu comunitatea, la nivel național și internațional, 

în vederea creșterii calității educației desfășurate la nivelul unitatii de invatamant . 

5. Dezvoltarea și adecvarea  bazei materiale, la realizarea unui învățământ de calitate. 

6. Continuarea corelarii curriculumului national cu cel britanic in vederea cresterii calitatii pregatirii cadrelor didactice si  inregistrarii 

permanente a progresului scolar.  
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Aplicarea cadrului legislativ care reglementează asigurarea calităţii în învăţământ 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare/Asteptari  

1. Elemente noi apărute în 
legislația care 
reglementează asigurarea 
calității în învățământul 
preuniversitar; 

Comisia 
C.E.A.C. 

Monitorul Oficial, 
Buletine 
informative 
Site-ul A.R.A.C.I.P. 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent Procese verbale ale 
şedintelor C.P. si C.A. 

2. Informări ale 
responsabililor  de comisii  
pe problemele asigurării 
calităţii în activitatea 
acestora cu accent pe 
cunoasterea standardelor 
de acreditare.  

Comisia 
C.E.A.C. 
 

Monitorul Oficial, 
Buletine 
informative,. 
Reţea 
calculatoare, 
Site A.R.A.C.I.P. 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent  Corectitudinea 
Aplicării acţiunilor 
Privind calitatea 

3. Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

noutăţile apărute: 

conţinutul RAEI-ului,  si pe 

metodele, instrumentele si 

proceduri de evaluare 

interna.  

Consiliul de 
administraţie; 
Comisia CEAC. 
 

Monitorul Oficial, 
Buletine 
informative. 
Reţea 
calculatoare 
Documente 
A.R.A.C.I.P. 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent  Corectitudinea 
aplicării legislaţiei şcolare 
Posibilitatea 
implementarii corecte a 
metodelor,instrumentelor 
si procedurilor de 
evaluare in activitatea 
C.E.A.C. 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT  

Dezvoltarea competenţelor manageriale ale cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
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Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare 

1. Monitorizarea  menţinerii 
permanente  a relaţiilor 
democratice la nivelul 
conducerii, grupei de 
preşcolari/clasei de elevi. 
Menţinerea permanentă a 

copilului/elevului în centrul 

actului educativ. 

Comisia C.E.A.C. Documente ale 
Comisiei 
C.E.A.C. 
Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 

Permanent Procese 
verbale ale 
şedintelor C.P. 

2.  
Orientarea activitatii 

cadrelor didactice catre 

realizarea starii de bine a 

copiilor/elevilor in unitatea 

de invatamant. 

Comisie metodica 

 

Documentele 

comisiei 

metodice 

(referate, 

activitati 

demonstrative, 

schimb de 

experienta) 

Conform 

bugetului 

alocat 

deplasarilor in 

vederea 

schimbului de 

experienta. 

Conform 

sarcinilor  

membrilor 

C.E.A.C 

  

Permanent Realizarea la 

minimum 70% a starii 

de bine a copiilor/ 

elevilor.  

 

Asigurarea exercitării eficiente a funcţiei manageriale la nivelul tuturor compartimentelor funcţionale 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare 

1. Continuarea activitatii  
comisiei în vederea 
diminuarii a disfuncţiilor  
manageriale de la 
nivelul compartimentelor 
funcţionale şi stabilirea de 
planuri de măsuri 
ameliorative. 

C. P. 
C.A. 

Comisia C.E.A.C. 
 

Documentaţie 
specifica 

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator 
C.E.A.C. 

 

Permanent  Planuri de 
măsuri 

implementate 

2. 
 
 
 
 

Continuarea dezvoltarii 
elementelor de cultură 
organizaţională şi a 
Microclimatului 
educaţional şi 

C. P. 
C.A. 

Comisia C.E.A.C. 
 
 

Documentaţie 
specifică; 
Suporturi de 
curs. 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 
 

Coordonator 
C.E.A.C. 

 
 
 

Permanent  
 
 
 
 

Cultura 
educaţională 
pozitivă 
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3.  
 
 
 
 
 

 
 

 
4. 

organizaţional; 
promovarea şi 
exersarea lucrului in 
echipă in vederea 
continuarii progresului. 
 
Monitorizarea 
managementului unitatii 
de invatamant in 
elaborarea corecta a 
organigramei institutiei 
pentru anul scolar in curs. 
 
Sprijinirea 
managementului in 
demararea unor acţiuni 
prin care să se dezvolte o 
cultura instituţională 
solidă.  
 
 
Continuarea activitatilor 
de dezvoltarea şi aplicarea 
strategiei de promovare a 
Scolii  in cadrul comunităţii 
locale.  

 
 
 
 
 

Comisie CEAC 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comisie CEAC 

 
 
 
 
 
 

Managementul  
institutiei 
Responsabil 
comunicare 

 
 
 
 
 
 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
Planuri/Proiecte 
in domeniu 
 
 
 
 
 
Materiale de 
promovare 
Organizarea de 
activitati la 
nivelul 
comunitatii 

 
 
 
 
 
 
Conform 
bugetului 
alocat  
 
 
 
 
 
Conform 
bugetului 
alocat 
 
 
 
 
 
Conform 
bugetului 
alocat 

 
 
 
 
 

 
Conform 
sarcinilor  
membrilor 
comisiei C.E.A.C. 

 
 
 

Managementul 
unitatii,  

Coordonator 
C.E.A.C. 

 
 

 
 

Managemtul 
Cadre didactice, 

Parinti 

 
 
 
 
 

 
Permanent  

 
 
 
 
 

 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

 
 

Conform 
planificarii 
activitatilor 
respective  

 
 
 
 
 
Organigrama sa 
respecte 100%  
realitatea  activitatii 
din unitatea de 
invatamant.  
 

 

Cresterea calitatii 
activitatilor 
organizate impreuna 
cu managementul  

 

Dezvoltarea 
instituţiei prin 
creşterea numărului 
de copii./elevi  

        

 

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

Dezvoltarea capacităţii unităţii şcolare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie (CEAC, sistem de management al calităţii) 
 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare/Asteptari  

1. Continuarea dezvoltarea 
culturii calităţii la nivelul 
unităţii de învăţământ;  

C.A. 
Comisia C.E.A.C. 

 

Legislaţia în 
domeniul 
calităţii; 

Conform 
bugetului 
alocat 

Director 
Coordonator  
C.E.A.C. 

Permanent  Rapoartele de 
autoevaluare, 
Fişele de monitorizare 
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Revizuirea sarcinilor 
membrilor C.E.A.C ca 
urmare a completarii 
Regualamentului si 
monitorizarea in 
continuare a activităţii  
membrilor C.E.A.C. 

Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 

 

  Regulamentul C.E.A.C 
revizuit  

2. Continuarea crearii unor 
oportunităţi de 
formare /perfectionare 
pentru cadrele didactice 
pe problematica 
asigurării şi evaluării 
calităţii în educaţie.  
Introducerea unor teme 
specifice în tematica 
trainingurilor interne cu 
accent pe corelarea 
curriculumului romanesc 
cu cel britanic  ,  folosirea 
metodelor, 
instrumentelor si 
procedurilor de evaluare 
interna si cunoasterea 
standardelor de 
acreditare. 

Consiliul profesorsal,  
Comisia metodica 
Comisia C.E.A.C. 

 

Suporturi de 
curs; 
Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 
Documente 
specifice 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Director 
Coordonator  
C.E.A.C. 
Comisia 
Metodica 

 

Permanent  Cresterea demersului 
didactic, inregistrarea 
calitatii 
cunostintelor/compete
ntelor copiilor/elevilor.  

 
 
Dezvoltarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii pe principii de funcţionalitate şi eficienţă 
 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare/Asteptari 

1. Continuarea 
monitorizarii  
activităţiiprivind 
asigurarea calităţii la 
toate nivelele. 

Comisia C.E.A.C. Documentaţie 
specifică; 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
Membrii C.E.A.C. 

Semestrial  Fişe de monitorizare 

2. Continuarea 
autoevaluarii activităţii 
privind asigurarea 

Comisia C.E.A.C. Documentaţie 
specifică; 
Procedura de 

Conform 
bugetului 
alocat 

Coordonator  
C.E.A.C. 
Membrii C.E.A.C. 

Anual Rapoartele de 
autoevaluare 
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calităţii; 
 

evaluare si 
autoevaluare a 
calitatii in 
unitatea de 
invatamant.; 
Site-ul  
A.R.A.C.I.P. 

 

3. Continuarea activitatii 
de revizuire a  
procedurilor specifice 
C.E.A.C. conform 
schimbarilor intervenite 
in legislatie. Elaborarea 
de noi proceduri. 
 

Comisia C.E.A.C. 
Sefii/ Responsabilii 
compratimentelor 

Documentaţie 
specifică; 
Legislatie nou 
aparuta 
Site-ul 
A.R.A.C.I.P. 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
Membrii C.E.A.C. 
Responsabili 
compartimente 

Semestrial 
 

Manual C.E.A.C. 
Realizarea 100% a 
procedurilor  cerute de 
legislatia nou aparuta. 
Cresterea calitatii 
activitatii 
compartimentelor 
vizate prin cunoasterea 
cerintelor noii legislatii 
, punerea in practica a 
acesteia. 

4. Continuarea 
monitorizarea aplicării 
procedurilor 
C.E.A.C.existente cu 
accent pe cele nou 
elaborate. 

Comisia C.E.A.C. Documentaţie 
specifică; 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
Membrii C.E.A.C. 
 

Permanent Fişe de 
monitorizare; 
monitorizarea in 
proportie de 100% a 
noilor proceduri. 

5. Continuarea 
implementării în 
activităţile de învăţare a 
autoevaluării şi inter-
evaluării educabililor; 

Comisia metodice  Portofoliul 
Comisiei 
metodice 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Responsabilii 
ariilor 
curriculare 
Membrii C.E.A.C. 
 

Permanent Tipuri de teste 
Analiza SWOT a 
rezultatelor la 
teste; 
Diseminarea 
rezultatelor pe 
arii curriculare. 
Inregistrarea 
progresului scolar. 

6. Stabilirea modalităţilor 
de atragere în 
parteneriate a agenţilor 
economici.  

Managementul 
Consiliul profesoral 
 

Documente 
specifice 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Cadrele 
didactice 
Parinti 
 

Permanent  Cresterea numarului 
contractelor de 
parteneriat. 
 

7. Imbunătăţirea 
procedurilor de  
promovare internă şi 

Managementul 
C.A. 
 

Documente 
specifice 
 

Conform 
bugetului 
alocat 

Administratorul 
de 
reţea 

Permanent  Târguri educaţionale 
Site-ul unitatii şcolare 
Pliante 
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externă a ofertei unitatii 
de invatamant şi a 
activităţilor şcolare şi 
extraşcolare. 
 

  Serbări şcolare. 

 

 

CURRICULUM ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

Implementarea curriculum-ului naţional pe principii de calitate şi eficienţă 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare/Asteptari 

1. Stabilirea ofertei 
educaţionale în funcţie de 
nevoile şi programele de 
dezvoltare locală şi 
regional precum şi 
chestionarele de 
nevoi/satisfacţii. 

C.A. 
Comisia C.E.A.C. 

 

Documentaţie 
specifică 

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

  
Coordonator  
C.E.A.C. 

 

Noiembrie 2018 
 

Oferta educaţionala 
adaptată nevoilor şi 
programelor 
de dezvoltare 
locală şi regională 

2. Consemnarea şi 
transmiterea propunerilor 
pentru îmbunatăţirea 
Curriculum- ului, 
provenite de la 
cadrele didactice, 
copii/elevi, părinţi, 
comunitatea locală. 

C.P. 
Dezvoltare 
personală. 
 

Oferta 
educaţională 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 

 

Permanent  Propuneri 
transmise 
 

3. Asigurarea calităţii în 
macro şi microproiectare; 
 
Corelarea curricumului 
national cu cel britanic in 
vederea cresterii calitatii 
pregatirii cadrelor 
didactice si inregistrarii 
permanente a progresului 
scolar.   

Comisie 
Curriculum  
Comisie metodica 
Comisia de 
formare si 
perfectionare 

Exemple de 
bună 
Practică 
Curriculum 
compatibilizat 
pe segmente 
de varsta. 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
Formatori, 
Responsabili 
comisie 
metodica, 
perfectionare 

Conform planificarii  
Semestrial 

Planificari 
Proiectele 
unităţilor de 
învăţare. 
Elaborarea 
curriculumului 
compatibilizat pe 
segmente de varste. 
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Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva calităţii actului didactic 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de realizare 

1. Continuarea monitorizarii  
aplicării testelor predictive 
şi sumative. Măsuri 
ameliorative. 

C.A. 
Comisia C.E.A.C. 

Curriculum - 
Documente 
specifice 

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Director; 
Responsabilul 
Comisiei 
metodice  

Permanent Rapoarte de 
monitorizare 

2. Continuarea monitorizarii 
proiectării didactice, 
 a asistentelor şi a 
interasistentelor  la ore sau 
la alte activităţi. 

 Curriculum - 
Documente 
specifice; 

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Responsabilul 
Comisiei 
metodice  

Permanent 
 

Rapoarte de 
monitorizare şi 
de asistenţe 

3. Continuarea urmăririi 
cresterii calităţii cu privire 
la punerea în practică a 
programelor incluse în PDI 
şi stabilirea unor măsuri 
ameliorative. 

Comisia CEAC 
 

Programe de 
consultaţii  

 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Membrii 
C.E.A.C. 

 

 Planificari pe 
discipline de studiu 
Insusirea in cunostinta 
de cauza a 
competentelor la 
nivelul varstei  
Cresterea calitatii 
demersului didactic 
Cresterea progresului 
scolar 

 
 
Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar şi a reuşitei şcolare la concursurile şi examenele 
naţionale 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare 

1. Urmărirea organizării şi 
derularii concursurilor 
şcolare de la nivelul unităţii 
de învăţământ în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor 
obţinute. 

Responsabil 
comisie 
metodică 

 

Metodologii 
specifice 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Responsabilul 
organizării 
concursurilor 
şcolare 

Conform 
calendarului de 
desfăşurare 

Corectitudinea 
desfăşurarii 
concursurilor 
şi examenelor 
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Eficientizarea îndrumării monitorizării şi evaluării instituţionale 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare 

1. Eficientizarea activităţii de 
îndrumare, control şi 
evaluare în unitatea de 
invatamant,proiectarea 
acesteia. 

Comisia C.E.A.C. 
 

Tematica C.P. si 
C.A. 
Graficul de 
control al 
directorului 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Periodic 

 

Rapoarte de 
inspectie 
Planuri de 
masuri 
ameliorative. 

2. Evaluarea eficienţei a 
documentelor de micro şi 
macroproiectare cu accent 
pe evaluarea noilor 
elemente introduse in 
strategie si in sarcinile 
membrilor C.E.A.C. Măsuri 
de îmbunătăţire. 

Consiliul 
profesoral 
Comisia C.E.A.C. 
 

Tematica C.P.  
Teste 
predictive si 
sumative 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Semestrial 

 

Rezultatele 
testelor 
predictive si 
sumative 
Monitorizarea 
masurilor 
ameliorative. 

3. Analiza rezultatelor 
obţinute de unitatea de 
învăţământ, stabilirea unor 
programe de 
măsuri ameliorative pentru 
eliminarea disfuncţiilor în 
activitate. 

C.P. 
C.A. 
 

Rapoarte de 

analiză 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Director 
Membrii C.A. 
Coordonator  
C.E.A.C. 

Conform 
graficului 
 

Analiza 
SWOT la 
nivelul ariilor 
curriculare; 
Programele de 
Consultaţii 

Depistarea si 

inlaturarea in timp 

util a tuturor 

disfunctiilor 

constatate. 

 

Monitorizarea desfăşurarii activităţii educative şi extraşcolare 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de 
realizare 

1. Asigurarea calităţii Comisia Calendarul Conform  Consilier Conform Rapoarte de 
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activităţilor educative  în 
cadrul comisiilor: pentru 
activităţi extracurriculare, 
pentru proiecte/programe 
educative şi parteneriate şi 
pentru curriculum; 

Metodica  activităţilor 
extracurriculare 

bugetului 
alocat 
 

şcolar. 
Cadrele 
didactice 

graficului 
 

Analiză şi 
Evaluare 

 

Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă educaţională oferită copiilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de realizare 

1. Perfecţionarea cadrelor 
didactice pe teme de 
specialitate psihologică şi 
pedagogică, punerea în 
practică a unor 
instrumente de lucru, 
pregătirea şi punerea în 
practică a unor baterii de 
teste,seturi de 
chestionare 
Monitorizarea inscrierii, 
pregatirii si obtinerii 
gradelor didactice. 
 

Comisie 
curriculum,  
Comisie metodica, 
Comisie 
Perfectionare,  
 

Documente 
specifice 
Suporturi de 
curs 
Programe 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Consilier 
şcolar. 
Responsabilii 

comisiilor 

implicate 

Noiembrie 
Aprilie  
 

Competenţe 
psihopedagogice 
îmbunătăţite 

Promovarea 

examenelor de grad 

de catre toate cadrele 

didactice implicate. 

 

RESURSE 

Stabilirea tematicii şi ofertelor de formare continuă pentru personalul didactic 

Nr. 
crt. 

Actiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de realizare 

1. Depistarea nevoii de 
perfecţionare a cadrelor 
didactice din unitatea de 
învăţământ în vederea 
stabilirii tematicii şi 
conţinutului cursurilor de 

Dezvoltare 
profesională 

 

Sondaje de 
opinie 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Responsabil cu 
formarea 
continua 

Septembrie 
 

Analiza de 
nevoi realizată 



 

11 
 

formare. 

2. Introducerea in 
trainingurile interne a unor 
teme specifice calitatii. 
Introducerea in tematica 
consiliilor profesorale a 
unor teme specifice 
calitatii.  
 

Dezvoltare 
profesională 
Managementul 

Sondaje de 
opinie 
Focus grupuri 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Responsabil cu 
formarea 
continuă 
Director,  
Responsabil 
C.E.A.C. 
 

Conform 
ofertei de 
cursuri 
 

Gradul de satisfacţie a 
beneficiarilor 

Implementarea 

culturii calitatii la 

nivelul tuturor 

compartimentelor 

existente in unitatea 

de invatamant  si a 

intregului personal 

angajat.  

 

 

 

 

 

RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT 

Continuarea consilierii  în domeniul parteneriatului educaţional a cadrelor didactice din unitatea de invatamant. 

Nr. 
crt. 

Acţiuni Compartimentul 
responsabil 

Materiale Financiare Umane Perioada Indicatori de realizare 

1. Creşterea rolului şi 
prestigiului unităţii de 
învăţământ în cadrul 
comunităţii locale. 

C.A. 
Director 
 

Proiecte, 
Brosuri, 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent  Număr parteneriate 
încheiate 

 

2. Implicarea activă a familiei 
copilului/ elevului în 
parteneriatul educaţional; 
creşterea gradului de 
implicare a autorităţilor 
locale în rezolvarea unor 

Consiliul de 
administraţie 
Director 
Reprezentantul 
părinţilor 

Brosuri, 
Suporturi de 
curs 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent  Număr parteneriate 
încheiate 

Sprijinirea si implicarea 

parintilor in parteneriatele  
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probleme cu care se 
confruntă unitatea de 
învăţământ. 

 organizate/desfasurate de 

unitatea de invatamant.. 

3. Atragerea agenţilor 
economici şi organizaţiilor 
nonguvernamentale în 
activitatea unităţii şcolare 

C.A. 
Director 

Broşuri, 
Suporturi de 
curs 
 

Conform 
bugetului 
alocat 
 

Director 
Coordonator  
C.E.A.C. 
 

Permanent  Proiecte  

 

 

 

             Responsabil CEAC,                                                                                                                                                                                                    Director, 

                           


