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REPUBLICA MOLDOVA

4Щ^п,

coNsILmL RAIoNAL сДlДкаgI

DECIZlAnr.03/31
din 11 august 2016

"Сч рriчirе la арrоЬаrеа Regulamentului qi componen{ei поmiпаlе
Consiliului Consultativ al Direc{iei invilimint Tineret qi Sport СйlirаqiО'

а

iп temeiul жt.4З

а1

Legii ш. 436 - ХVI diп28.12.200б privind administrфia publicё lосаlй,

iп conformitate cu articolul 48, aliniatele (1) ýi (3) аlе Codului Educalioi а1 Repuiblicii
Moldova пr. 152 diп17.07.2014,
Punctul 16

а1

Regulamentului de organizare qi func{ionare а Direcliei invё}ёmint Tineret qi

Sport С6lйrаqi,

Consiliul raional DECIDE:
1.

Se арrоЬй Regulamenful de organizжe qi func}ionare а Consiliului Consultativ al Direcfiei
Invё!бmint Tineret gi Sport, conform anexei пr. 1 la prezeпtadecizie.

7

Se арrоЬй componenla поmiпаlй а Consiliului Consultativ al Direcliei iпчй!йmiпt Tineret
Sport, conform anexei пr. 2 laprezenta decizie.

3. Controlul executйrii prezentei

Decizii se atribuie dnei Zinaida Вйdйrёu, vicepre;edintele

raionului.

Preqedintele qedin{ei

simion Dodon

sесrеtаrчl consiliului

Gheorghe V.Iosob

Executor: Gon{a Еlепа: l0244l 2-32-9l

;i

ANEXA пr.1
la decizia consiliului raional
пr. 03 / 31 din 11 august 201б

REGULAMENTUL

de organizare ýi func{ionare

а Consiliului Consultativ

al Direc{iei Invi{imint Тiпеrеt qi Sport Сйlйrаgi

I. Dispozi{ii generale

Consiliul Consultativ (iп continuar е - Сопsiliul) este un organ de conducere al Directiei invEllmint
Tineret gi Sport Сйlбrаqi qi se instituie in conformiИte cu art. 48 alin. (1) din Codul Educa{iei пr.l52
din |7.07.2014 qi art. 11 ;i 1б al Regulamentului de organizare qi functionare а Direc{iei Invё{ёmint,
1.

Tineret gi Sport

.

2."in activitatea sa Consiliul se conduce de Constitu{ia Republicii Moldova, Codul Educa{iei nr. 152 din
П.а7.2014, deciziile Consiliului raional, Regulamentul de organizare 9i func{ionare а Direcliei
invltбmint, Tineret qi Sport gi de alte acte legislative qi normative in vigoare, рrесum 9i de prezentul
Regulament.
3. Соmропеп{а nominal1 9i rеgulаmепtдl de activitate al Consiliului Consultativ se арrоЬй prin decizia
consiliului raional. Mandatul consiliului consulиtiv este de 4 ani.

in cazuri excep{ionale, la iniliativa Direcliei invб!ёmint, Tineret qi Sport, рriп decizia Consiliului
raional , pot fi йсчtе unele modificбri in соmропеп(а nominall a Consiliului.
4. Activitatea Consiliului este asiguratб de сёtrе preqedintele qi secretarul Consiliului.

II. Мisiчпеа

Consiliul, рriп activitatea sa, va contribui la realizarea politicilor 9i programelor de dezvoltare а
inv1{6mAntului pregcolar, primar;i secundar general ciclul I qi II in raionul Cбlбragi prin asigurarea
cadrului organizatoric ai funclional, favorabil schimbёrii qi creqterii calitalii serviciilor educa{ionale.
III. Atribufiile Consiliului Consultativ
l. Consiliul Consultativ examineazi, in cadrul gedinlelor, problemele vizind:
П рrоmочаrеа gi realizarea politicii educa{ionale а statului ?n instituliile raionului;

!

respeCtarea prevederilor actelor legislativ-normative се {in de funclionarea sistemului educa{ional;

П implementarea gi realizarcaplanurilor de invЁtimint, а curriculumului na{ional;
П monitorizarea implementlrii tehnologiilor educa}ionale eficiente;
П valorifi саrеа poten{ialului didactic, promovarea experien{ei avansate;
П protectia socialй а cadrelor didactice;
П protec(ia drерturilоr copi lului;

П stimularea реrfоrmап{еlоr elevilor;
П organizarea odihnei gi intremёrii copiilor in perioada estival1

;

П ечаluаrеа rezultatelor qcolare;

Пrеspeсtareaprinсipiuluiincluziuniiininstitu1iilеdeinv6!йmintdinsubordinе;
П ex]aminarea rezultatelor evaluбrii nivelului de pregбtire а institutiilor de invёllmint рrе9соlаr, рrimаr
gi secundar cбtre noul an de studii;
дr..

IY. Organizarea activitй{ii Consiliului
Consiliul igi dеsйgоаrё activitatea in baza planului anual, саrе este parte component
Managerial al Direc{iei Invl{йmint, Tineret qi Sport pentru anul de studii respectiv.
1.

а

Planului

2. Consiliul se intruneqte in gedin{6 о datй iп trimestru. Consiliul se poate intruni iп qedin{e
extraordinare, care pot fi convocate la iniliativa preqedintelui Consiliului, cit qi la propunerea а 1/3 din

membrii consiliului.

3. ýedinJa Consiliului se considerб deliberativ1 dacl sint prezen{i 2/3 diп membrii lui.
4. Hotйririle se арrоЬб cu voful majoritЁlii celor prezen{i.
5. La gedin{ele Consiliului pot fi invitate persoane cu func{ii de control, de indrumare gi responsabilii de
asigurarea realizбrii problemelor examinate in ordinea de zi.

Proiectul ordinei de zi а ýedintei Consiliului este intocmit de secretarul Consiliului gi prezentat
membrilor Consiliului cu 3 zile inainte de qedintй.
6:

7. Materialele propuse pentru examinare sunt prezentate secretarului Consiliului cu 7 zile inainte de
сопчосаrеа gedintei.

in cazul in саrе materialele pentru gedinta Consiliului nu sunt prezentate in tеrmеп, pregedintele
Consiliului poate dispune excluderea iцtrеЬйrii respective de ре ordinea de zi а qedin{ei qi aplicarea de
sanc(iuni disciplinare fa{й de реrsоапеlе responsabile.
8.

9. Proiectele hotf,ririlor, aprobate de Consiliu, sunt remise responsabililor pentru definitivare, tinindu-se
cont de propunerile qi sugestiile exprimate iп cadrul gedin{ei qi inregistrate in procesul-verbal, duрё саrе,
in termen de cel mult 3 zile, acestea se restituie secretarului Consiliului.
10. HotЕririle sunt semnate de pregedintele 9i secretarul

Consiliului.

Y. Соmропеп{а Consiliului Consultativ qi modul de desemnare а mеmЬrilоr lui
поmiпаlё а Consiliului ConsulИtiv al Direc{iei inv6{6mint Tineret;i Sport se арrоЬё de
Consiliul rational Сёlбrаgi.
1, Соmропепtа

2. Membri ai Consiliului Consultativ pot fi directori ai instituliilor de invЕ{5mint, cadre didactice,
reprezentan{i ai administratiei publice locale, sindicatelor, pйrin{ilor, elevilor, precum qi angaja{i ai
Direc|iei lпчёtёmiпt Tineret gi Sport. Participarea copiilor poate fi asiguraй prin invitarea la ;edinle а

reprezentanlilor Consiliului Consultativ al Copiilor.
3. Pregedintele Consiliului Consultativ este geful Direc{iei Invl{йmint Tineret;i Sport.

YI. Dispozi{ii finale
1. Hotйririle Consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul gefului Direc{iei inv6!6mint, Tineret qi Sport
elaborate de specialistul responsabil.

2. Controlul executйrii hotбririlor Consiliului este efecfuat de cltre qeful adjunct, gefii de subdiviziuni ai
OITS 9i de secretarul Consiliului Consultativ.
3. Hotirбrile

Consiliului pot fi abrogate printr-o поuб hotйrire а Consiliului sau de cltre organele iеrаrhiс

superioare.
4. Lucrйrilo gedintelor qi hоtбririlе adoptate se inregistreazilTп cartea de procese-verbale ale Consiliului,
care se pбstreazб permanent la secretarul Consiliului.
5. Procesele-verbale se semneazl de сёtrе preqedintele 9i secretarul

Consiliului.

'

VII. Documenta{ia Consiliului

l. Prbcese-verbale.
2. Note informative.
3.

Decizii.

sесrеtаrul consiliului rаiопаl
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Gheorghe V. Iosob

ANEXA пr.2
la decizia consiliului raional
пr. 03 / 31 din 11 august 201б

Соmропеп{а поmiпаlй а Consiliului Consultativ
aI Direc{iei lпчй{йmiпt, Tineret qi Sport Сйlйrаqi

Pregedintele Consiliului:
Gоп!а Elena, gef DITS

sесrеtаrчl consiliului:
Рrереlilб Ecaterina, specialist principal DITS

МеmЬrii
1

.В

Consiliuluiz

i

бdёrйu Zinaida, vice-pre;edinte le raionului

CR al Sindicatelor Educaliei 9i ýtiintei
3: Godovaniuc Elena, directorul Gimnaziului Bravicea
4. Reazanlev Eudochia, directorul Gimnaziului I. Creang1
5. Negru Lilia, pЁrinte
2. Damir Таmаrа, pre;edintele

secretarul consiliului raional
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Gheorghe V. Iosob

