REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE,
din 12 mai2017

nr.02102

Cu privire la aprobarea Regulamentului
qi cornponen(a Consiliului consultativ
al Direcfiei invlfimint general Cimiqlia

in confbrrnitate cu art. 43 al. (1), lit. (c,d) din Legea Republicii Moldova nr. 436XVI din 28.12.2006 Privind administra{ia publicd local6, art. 4 al (2) lit. a) din Legea
privind descentralizarea administrativi nr.435-XVI din 28.12.2006, art.48 alin. (3) a
Codului Educafiei al Republicii Moldova m.152 din 17.07.2014, Consiliul raional
Cimi;lia
DECIDE:

1.

Se aprobd Regulamentul Consiliului consultativ al Direcfiei inv[{imint general
Cirniqlia (anexa nr. 1);

)

Se instituie Ei se aprobd componenfa nominald a Consiliului consultativ al
Direcfiei invd{dmint general CimiElia (anexa nr.2);

Consiliului raional Cimi;lia w.02ll7 din 06.04.2012;

3.

Se abrogd decizia

4.

Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dlui. Iurie Rdileanu
vicepreEedinte al raionului Cimiqlia;

Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfd publicd prin publicare pe pagina oficiala
web a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md.

Pregcdintele gedinfei

Secretarul Consiliului

furcanu Ion

ll

Spinu Vasile

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional Cimiglia
nr.02102 din 12 mai20t7

REGULAMENTUL
Consiliului consultativ al Direc(iei invifimint general Cimiqlia
I. Dispozi(ii generale
I ' Consiliul consultativ (in continuare
- Consiliut) este un organ de conducere al
Direcfiei inv6f6mdnt general gi se instituie in conformitate cu art.48 alin. (1) din
Codul Educatiei nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentului de organiz.aie
Si
func(ionare a Direc{iei invd{dmdnt general cimi;lia (art. l6).
2. In activitatea sa, Consiliul se conduce de Constitufia Republicii Moldova, Codul
Educatiei nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare gi funclionare a
Directriei invS[5m6nt general Cimiqlia, de alte acte legislative gi normative in
vigoare, deciziile Consiliului raional Cirniqlia, de materiale gi documente
confinnate gtiin(ific, precum gi de prezentul Regulament.
3. ln conformitate cu prevederile Codului Educa{iei art.48, Consiliul are drept scop:
o acordarea consultaliilor Direc{iei invd(dmdnt general Cimiqlia gi inaintarea
recomand[rilor in scopul imbundt6Jirii educaliei qi invd{dmdntului;
o examinarea problemelor ce vizeazd rcalizarea politicii educalionale a
statului, respectarea actelor legislativ-normative, func[ionarea sistemului
educafional, dezvoltarea qi asigurarea funclionalit6{ii instituliilor de
educafie timpurie, preuniversitar qi a celor complementare.

4. Activitatea Consiliului este

asiguratd

qi

coordonatd

de cdtre preqedintele

qi

secretarul Consiliului.

5. Decizia Consiliului se adopt[ cu o majoritate simpld de voturi ale membrilor
6.

prezenti la gedin{d.
In cazuri excepJionale, Ia iniliativa Direcliei inv6{6m6nt general Cimiqlia, prin
decizia Consiliului raional, pot fi fEcute unele modificdri in componenla nominald
a Consiliului.

Il.
l.

Atribu(iile Consiliului consultativ
Consiliul Consultativ examineazd,,incadrul qedinfelor, chestiunilevizdnd:
o promovarea gi realizarea politicii educafionale a statului in teritoriu;
. respectarea prevederilor actelor legislativ-normative ce {in de funclionarea

o

;

implementarea qi realizarea planurilor de inv6!5m6nt, curriculumului
nafional;
mon itorizarea implementdrii tehnologi ilor educalionale efi ciente;
valorifi carea potenfialului didactic, promovarea experien{ei avansate;
protecfia sociald a cadrelor didactice;
protecfia drepturilor copilului;
stimularea performan(elor elevilor;
organizarea odihnei gi intremarii copiilor in perioada estivald;
aprobarea rezultatelor evaludrii nivelului de pregdtire al instituliilor de
inv6{6mdnt pregcolar, preuniversitar gi extragcolar cdtre noul an de studii.
Consiliul consultativ in gedinlele sale:

o
o
o
o
o
o
o

2.

sisternului educa{ional

.
o

exafiineazd dernersurile inaintate de conducdtorii instituJiilor de
invatdmdnt raionale privind promovarea personalului didactic in
acordarea de distinc{ii guvernamentale;

inainleazd propuneri Consiliului raional Cirniqlia privind alocarea
resurselor financiare in reglementarea chestiunilor educationale.

III.

Organizareaactivitl(iiConsiliului
1. Consiliul igi desftgoarl activitatea in bazaPlanului anual al DirecJiei invafdmdnt
general Cimiqlia, in care se stipuleazd obiectivele generale ale activit5tii,

m[surile gi terrnenele de realizare a lor.
2. Consiliul se intrunegte in gedin{d, de regul5, o dat6 in trimestru. Consiliul se
poate intruni mai des in qedinfe extraordinare, care pot fi convocate la initiativa
pregedintelui Consiliului gi la propunerea altor membri ai Consiliului.
3. La gedinfele Consiliului pot fi invitate persoane cu func{ii de control, de
indrumare gi realizare a problemelor examinate. Persoanele invitate la $edinta
consiliului asistl doar in timpul examindrii chestiunilor care le vizeazd,.
4. Proiectul ordinii de zi a $edin[ei Consiliului este alcdtuit de secretarul
Consiliului gi prezentat membrilor Consiliului cu 5 zile inainte de gedinfd.
5. Materialele propuse pentru examinare vor fl prezentate secretarului Consiliului
cv 7 zile inainte de convocarea gedinlei.
6. in cazul in care materialele pentru gedin{a Consiliului nu sunt prezentate in
tertnen, pregedintele Consiliului poate dispune excluderea chestiunii respective
de pe ordinea de zi a gedin{ei qi sd aplice sancfiuni disciplinare faJd de persoanele
respective.

1. Proiectele de decizii, aprobate de Consiliu, sunt remise autorilor pentru
definitivare, tinAndu-se cont de propunerile qi sugestiile exprimate in cadrul
8

IV.

gedin[ei, dupd care, in termen de cel mult 3 zile, acestea se restituie secretarului
Consiliului.
Deciziile sunt semnate de pregedintele qi secretarul consiliului.

Componen{a Consiliului consultativ qi modul de desemnare a membrilor
lui
l. Componenfa notninald a Consiliului consultativ al Direcfiei invdtdmdnt general
CirniElia se aprobd de Consiliul raional.
2. Membri ai Consiliului consultativ pot tl directori ai institutiilor de inv6{6mdnt qi
educalie, cadre didactice, reprezentanfi ai sindicatelor, pdrinlilor, elevilor,
adrninistraliei publice locale de nivelul I, unitAfllor economice, precum qi
angaja[i ai Direc{iei inv6(6m6nt general Cirniqlia.
3. Pregedintele Consiliului consultativ este geful Direc{iei invdJdrndnt general
Cirni;lia.
V. Modul gi cerinfele de prezentare a materialelor spre examinare la
qedin(ele Consiliului
L Chestiunile de pe ordinea de zi a gedinlelor Consiliului sunt prezentate, de
reguli, de gefii de seclii, conducdtorii instituliilor subordonate Direc(iei.
2. Pentru prezentarea raportului in gedinfa Consiliului se acordd 10-15 minute, iar
pentru dezbateri pe marginea raportului - 5-7 minute.
3. Elaborarea gi perf'ectarea materialelor pentru gedinta Consiliului se efectueazd, cu
respectarea urm[toarelor cerinle:
o proiectul de decizie a Consiliului (cel mult 2 pagini) se elaboreazd dupd o
exartinare minufioasa a chestiunii in conformitate cu prevederile legilor gi

actelor normative

o
o
VI,
L

2.
3.
4.
5,

in

vigoare (indic6ndu-se num6rul, data emiterii

li

denumirea acestora) gi prevede activitdfile sau acliunile practice concrete ,ce
urmeazd, a fi intreprinse, responsabilul de realizare qi termenele de executare;

proiectul deciziei este insofit de nota inforrnativi care reflect[ esen{a
chestiunii, cuprinde concluzii gi propuneri cu privire la argumentarea
mdsurilor propuse gi se coordoneazd cu geful Direc{iei, cu responsabilul care
patroneazE domeniul respectiv;

proiectul deciziei este vizat de persoana care a perf'ecfionat proiectul, de geful
Direcliei qi geful de seclie, care patroneazd domeniul respectiv, fiind indicatd
data sernndrii.

Dispozi(ii finale
Deciziile Consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul sau dispozilia respectivd a
gefului Direc(iei, elaboratd de responsabilul chestiunii abordate.
Controlul executdrii deciziilor Consiliului este efectuat de cdtre geful adjunct,
qefii de sec{ii ai Directiei qi de secretarul Consiliului.
Deciziile Consiliului pot fi abrogate printr-o noud decizie a Consiliului sau de
c6tre organele ierarhice superioare.
Lucrdrile gedin{elor gi deciziile adoptate se inregistreazd, in cartea de proceseverbale ale Consiliului, care se pdstreazl, permanent la secretarul Consiliului.
Procesele-verbale se semneazd de cdtre pregedintele gi secretarul Consiliului.

VII. DocumentafiaConsiliului
L Procese-verbale.
2, Note informative.
3. Decizii.

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Cimiglia
nr. 02102 din 12 mai 2017

Corrrponen(a nominalS
a Consiliului consultativ al Direc(iei inv5{imint general Cimiqlia

Preqedintele Consiliului:
Popescu Mihail, geful DiG

rul Consiliului:
'l'ricolici Stela, specialist principal DiG

Secreta

Membrii Consiliului:
Rdileanu Iurie-vicepreqedintele raionului

llivol Iovu --consilier raional
(iorban Olga -sef'-interimar Direclia finanfe
Garaba Gabriela -gef-- adjunct DiG

Prisdcari Luclmila -sef seclie DiG
Popova Raisa -preqedinte al Consiliului raional al Sindicatelor din ?nvdldmdnt

Arabadii Cristina-directorul Centrului raional de creafie a copiilor qi adolescenfilor
Borodin l-arisa -directorul IP LT"l.Creangd", Cirniqlia
Nicula Liliana -directorul gradinilei "Flt-Frumos", Cimiqlia
Moraru LiIia -prof'esor IP LT "M.Erninescu",Cimislia
Cost i u c Vi ctoria *prol'esor I P I-l'"l.Creangd",C imiql ia
l3crei an fi Iorin-viceprimarul or.Cimiql ia

Armanu Iulia -qef seclie DiG Cirniqlia
Panchiv Olesea -elev5 IP LT "I.Creang[",CimiElia

Secretarul Consiliului

'4'/tr spinuvas,e

