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REPUBLTCA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET

DECIZIE nr.l0ll4
din 14 decembtie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
gi funclionare a Consiliului Consultativ aI DirecJiei

Educa{ie qi componenlei acestuia

in conformitate cu Codul Educaliei al Republicii Moldova nr. 15212014,

art.48, a1.(1) $i (3), p. 16 din Regulamentul-cadru de organizare qi funclionare a

OLSD| (organ local-de specialitate in domeniul inv6!6mintului) gi structurii-tip a

acestuia, aprobat prin Hot[rArea Guvernului nr. 40412015, Legea 43612006, art. 43,

al. (2) privind Administra{ia Publicd Locald, avind in vedere avrzul comisiei

consultative pentru invdfdmint, tineret, cultur6, sport 9i mijloace de informare,

Consiliul Raional Edine{ DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funcJionare a Consiliului

Consultativ al Direc{iei Educa(ie Edine! (anexa nr.1);

2. Se aprobd componenta nominald a Consiliului Consultativ al Direcliei

Educalie Edine!, (anexa nr.2),

3. Se abrog[ Declzianr.5l3 din 18 octombrie20IT ,,Cu privire laaprobarea

componenlei Consiliului Consultativ al Qirec{iei Educalie a Consiliului

raional Edine!".
4. Se desemneaz1t responsabil de executarea prezentei decizii qeful Direcliei

Educalie a Consiliului Raional Edine!, dna Mariana Odobescu.

5. Controlul asupra executdrii prezentei Decizii se pune in sarcina Comisiei

consultative de specialitate in domeniul invd{6mint,'ntineret, cultur6, sport 9i

mijloace de informare.

Total consilieri: 33;
Prezen{i:- 33;
Au votat: pro - 29 impotrivd - 0; s-au ablinut - 0.

PreSedintele Sedinlei
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Anexanr. l
la Decizia Consiliului Raional Edine;

nr. l0/14 din l4 decembrie 2020

REGULAMENTUL
consiliului consultativ ar Direc{iei Bducafie a consiliului Raional Edine{

I. DisPozi{ii generale

1. Consiliul conlultativ (in continuare - consiliul) este un organ de conducere al

Direcliei gO"catie a Consiliului Raional Edine! qi se instituie in conformitate cu

art".48 alin. (1) din codul Educaliei rc. 152 din 17.07.2014, Regulamentului de

organizare gi funclionare a Direcliei EducaJie'

2. irr?tirritut.u ,u, bonsiliul se conduce de ConstituJia Republicii Moldova, Codul

Educaliei nr. I52 din 17.07.2014 entul de organizare 9i func{ionate a

Direcliei Educalie, de alte acte 9i normative in vigoare, deciziile

Consiliului Raional Edinef, de gi documente confirmate qtiin{if,rc,

precum gi de prezentul Regulament'

3. i".o"fo*itate c, prevederile Codului Educaliei art.48, Consiliul are drept scop:

o acordarea consulta{ilor Direcliei Educalie qi inaintarea recomanddrilor

privind asigurarea calitafli se,rviciilor educalionale prestate la nivel de

raion;
o emiterea recomandarilor privind refeaua instituliilor de inv[fdmAnt din

raion;
o examinarea problemeror ce vi a politicilor

educalionale ale statului 9i legislative/

normative cu referire la funcli dezvoltarea

qi asigurarea funclionalitalii institutiilor de invdldmdnt preqcolar, primar,

secundar 9i a celor extraqcolare;

o perfeclionarea conrpetenfelor angajafilor Direcliei Educafie'

4. Activitatea Consiliului este asiguratd qi coordonat[ de cltre preqedintele 9i

secretarul Consiliului. I

5. Decizia Consiliului se adoptd cu o najoritate simpla de voturi ale membrilor

prezenli la gedinla'

6. Tn "-'d. n...ritut., la iniliativa Direcliei Educafie, prin dec-izia Consiliului

Raional, pot f,r frcute unele modificari in componenla nominald' a consiliului'

IL Atribu{iile Consiliului Consultativ
1. Consiliul consultativ examineaz6,incadrul gedin{elor, chestiunile vizdnd:

o promovarea gi realizarea politicii educalionale a statului in teritoriu;

o respecrareaprevederilor actelor legislativ-normative ce lin de func{ionarea

sistemului educalional;
O

o

o

imp 1 ementare a q i r ealizar ea curriculumului naJional ;

monitorizarea i mp lementdri i tehnologiilor educalional e efi ciente ;

valorifi care a potenf i al u lui di dactic, promov area e,

o protecfia socialS a cadrelor didactice;

o protecliadrepturilor copilului;
o stimulareaperformanlelorelevilor;
o formularea recomanddrilor privind structura relelei instituliilor de

invlldmdnt din raion;
. orsanizarea odihnei 9i intremarii copiilor in perioada estivald;



o aprobarea rezulratelor evaludrii nivelului de pregdtire a institu{iilor de

invd{amdnt pregcolar. preuniversitar gi extragcolar cdtre noul an de studii.
2. Consiliul Consultativ, in gedinfele sale:

o examineazd demersurile inaintate de conducdtorii instituliilor de

invd{dmAnt raionale privind promovarea personalului didactic in
acordarea de distincJii guvernamentale;

o inainteazd, propuneri Consiliului Raional Edinef privind alocarea

resurselor flnanciare in reglementarea problemelor educalionale.

ilI. Organizareaactiviti{iiConsiliului
1. Consiliul iqi desfbgoard activitatea in bazaPlanului anual al Direcliei, in care se

stipuleaz[ obiectivele generale ale activit[1ii, mdsurile qi termenele de realizare a
1or.

2. Consiliul se intrunegte in gedinld, de reguld, o datd in trimestru. Consiliul se

poate intruni mai des in gedin{e extraordinare,eare pot fi convocate la iniliativa
pregedintelui Consiliului, c6t qi la propunerea altor membri ai Consiliului.

3. La gedinlele Consiliului pot fi invitate persoane cu funclii de control, de

indrumare gi realizare a problemelor examinate. Persoanele invitate la $edinla
Consiliului asista doar in timpul examin[rii problemelor care le vrzeazd,.

4. Proiectul ordinii de zi a $edin{ei Consiliului intocmit de secretarul Consiliului gi

prezentat membrilor Consiliului cu 5 zrleinainte de gedin{6.

5. Materialele propuse pentru examinare vor fi..prezenhate secretarului Consiliului
cu7 zile inainte de convocarea qedinlei.

6. in cazul in care materialele pentru gedinfa Consiliului nu sunt prezentate in
termen, pregedintele Consiliului poate dispune excluderea problemei respective

de pe ordinea de zi a qedintrei gi sd aplice sancfiuni disciplinare fa[d de persoanele

respective.
7. Proiectele de decizii, aprobate de Consiliu, sunt remise autorilor pentru

definitivare, findndu-se cont de propunerile Ei sugestiile exprimate in cadrul
qedin{ei, dupd care. in tennen de cel mult 3 zile, acestea se restituie secretarului
Consiliului. r

8. Deciziile sunt semnate de preqedintele gi secretarul Consiliului.
IV. Componenfa Consiliului Consultativ gi modul de desemnare a membrilor

lui
1. Componenla nominald a Consiliului Consultativ al Direc{iei Educalie se aprobd

de Consiliul Raional.
2. Membri ai Consiliului Consultativ pot fi directori ai instituliilor de inv6lam6nt

general, cadre didactice, reprezentanli ai sindicatelor, pdrinfilor, administra{iei
publice locale de nivelul II, unitetilor economice, precum gi angajati ai Direcliei
Educa{ie.

3. Preqedintele Consi liului Consultativ este geful Direcliei EducaJie.

V. Modul gi cerinJele de prezentare a materialelor spre examinare la
qedin{ele Consiliului

f . intrebirile de pe ordinea de zi a gedin{elor Consiliului sunt prezentate, de regul6,

de qefii de sec{ii, conducdtorii institufiilor 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 perfectarea materialelor pentru gedinla Consiliului se efectueazd cu

UL a,AriJNAr f !, r\ t I
respectarea urm[toarelor cerinle :



proiectul de decizie a Consiliului (cel mult 2 pagini) se elabore azd dupd o
examinare minulioasd a temei in conformitate cu prevederile legilor gi
actelor normative in vigoare (indicdndu-se numdrul, data emiterii ;i
denumirea acestora) gi prevede activitafile sau acfiunile practice concrete ce
utmeaz6, a fi intreprinse, responsabilul de realizare qi termenele de executare;
proiectul deciziei este insolit de nota informativd care reflect6 esenta
problemei, cuprinde concluzii gi propuneri cu privire la argumentarea
mdsurilor propuse qi se coordoneazd, cu geful DirecJiei, cu responsabilul care
patr oneazd, dom en iu I re sp ectiv ;

proiectul deciziei este vizat de persoan a care a perfeclionat proiectul, de qeful
Direcliei 9i gefirl de secfie, care patroneazd, domeniul respectiv, fiind indicata
data semndrii.

VI. Dispozi{ii finale
I ' Deciziile Consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul sau dispozilia respectiv[ a

gefului Direc{iei, elaboratd de responsabilul problemei abordate.
2. Controlul executdrii deciziilor Consiliului este efectuat de cdtre geful adjunct,

gefii de seclii ai Direcfiei gi de secretarul Consiliului.
3. Deciziile Consiliului pot fi abrogate printr-o"noud decizie a Consiliului sau de

cdtre organele ierarhice superioare.
4. Lucrdrile qedinfelor gi deciziile adoptate se inregistreazd in cartea de procese-

verbale ale Consiliului, care se pdstreazd,permanent la secretarul Consiliului.
5. Procesele-verbale se semneazd de cdtre pregedintele qi secretarul Consiliului.

WI. DocumentafiaConsiliului
1. Procese-verbale.
2. Note informative.
3. Decizii.
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V.

Anexanr.2
la Decizia Consiliului Raional Edinel

nr. l0/14 din l4 decembrie 2020

ComPonenfa nominali
a Consiliului Consultativ al Direcfiei Educa{ie a Consiliului Raional Edine{

Mariana ODOBESCU - qef Direclie Educalie a Consiliului raional EdineJ, preqedinte;

Angela MORARU - specialist principal Direc{ia Educalie a Consiliului raional Edine{,

secretar;

Membr ii C ons il iului C ons u lt at iv :

Ion NISTOR - vicepregedinte al raionului;
Stela BOTNARU - qef Direcfie Finanfe;
Maria COJULENCO - conslier raional;
Daniela BANARU - consilier raional;
Angela SPATARU - qef adjunct Direc{ia Educa{ie a Consiliului raional Edine!;

Vera PIJIVSCAIA - contabil-gef Direclia Educafie a Consiliului raional Edine!;

Liudmila CiNCUt- - director L.T. ,,Dm.Cantemir", Edine!;

Svetlana NICO$INA - director gradini{a m. 2 Edine!;

Svetlana DOCIU - director adlunct, L.T. ,,M. Eminescu", Edine!;

Lina SCUTARU - pdrinte L.T. .,M. Eminescu", EdineJ;

Marina CAZACU - reprezentantul sindicatelor, L.T. ,,Pan Halippa", Edinet;

Natalia BABUCI - profesor L.T. ,,V.Suhomlinski", Edine!;

Irina NEAUN - profesor Gimnaziul Edine!.

Secretarul Consiliului raional E dinel

$ef Direclie Educalie
a Consiliului ruionul Edine!

Ion SAMSON

Mariana ODOBESCa


