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ORDIN

nr.69 din 7 august 2020

Cu privire la constituirea Consiliului

de Administralie al Direcfiei Educatie

in conformitate cu art. 48 ahn.2 al Codului Educafiei, Regulamentul Direcfiei EducaJie al Consiliului
Raional Edine! pct.12, emit urmdtorul

O R D I N:

1. A constitui Consiliul de Administralie a Direcliei Educalie a Consiliului Raional Edine{, in urmdtoarea

componentd:

Mariana Odobescu, qef al Direcliei Educalie, pregedinte;

Iana Moraru, specialist principal al SMCFC al Direcliei Educa{ie, secretar;

Victor Rotari, qef al SMCFC al Direciiei Educalie, membru;

Angela Moraru, specialist principal al Direcliei Educafie, membru;

Vera Pijivscaia, contabil-gef al Direcfiei Educalie, membru;

Ina Tanas, specialist principal al Direcliei Educafie, membru;

Angela Sp[taru, specialist principal al SMCFC al Direcliei Educafie, morfibru;

Tatiana Veremciuc, qef SAP, membru.

2. Se aprobd Regulamentul Consiliului de administralie al Direcliei Educalie a Consiliului Raional Edinet.

3. Realizarea prevederilor prezentului ordin mi-o asum.

$ef al Direcfiei Ed
Consiliului Raional Mariana ODOBESCU



L

1.

REGULAMENTUL

Consiliului de adimistra{ie al Direc(iei Educalie a Consiliului Raional Edinet

Dispozifii generale

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu art. 48 alin. (2) din Codul

Educaliei nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare gi functionare a Direcliei
Educafie, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Edine! nr.3136 din 18 august 2016.

Consiliul de administralie al Direcfiei Educalie (in continuare -Consiliu) este un organ

colectiv de coordonare a activitdlii DE.

Componen1a nominala a Consiliului de administralie Ei Regulamentul de activitate ale

consiliului de administralie se aprobd prin ordinul qefului Direcfiei Educafiei.

in activitatea sa. Consiliul se conduce de Constitufia Republicii Moldova, Codul

EducaJiei nr. I52 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare gi funcJionare a Direcfiei
Educafie, de alte acte legislative qi normative in vigoare, deciziile Consiliului Raional

Edinef, de materiale gi documente confrrmate gtiinJific, precum gi de prezentul

Regulament.

Preqedinte al Consiliului este geful DE, atribufiile de secretar ii revin persoanei

desemnate de cdtre geful Direcliei Educalie.

Atribu{iile consiliului

1. Consiliul de administralie coordoneazf, intreaga activitate a Direcliei Ei exercitd

urmdtoarele atribuf ii :

- aprobd, anual/semestrial Planul de activitate a Dirrc31iei Educafie;

- analizeazd. Ei aprobi Regulamentele ce reglementeazd diverse activitdli ale DE;

- analizeazd. activitatearealizatd. de subdiviziunile DE gi intreprinde mdsuri pentru

optimizarea acesteia;

- suprave gheazd modul de repartizare qi de utilizare a resurselor financiare qi

materiale, precum qi executarea bugetului;

- aprobd planurile de asigurare a unitdlilor de invdJdmdnt cu cadre didactice 9i de

conducere;

- se preocupd de problemele sociale ale tinerilor specialiqti din sistemul educalional

gi interprinde mdsuri pentru solulionarea acestora, ?n conformitate cu legislalia in
vigoare;

- analizeazd Ei aprob[ anual planul de inmatriculare in clasa I in instituliile de

inv6!f,mdnt primar ;i secundar, ciclul I gi II, districtele Ecolare pentru inscrierea

copiilor in clasa I, asigura procesul continuitdlii qcolarizf,rii in clasa aY-a, releaua

de clase qi elevi, statele de personal ale instituliilor de invdldmAnt general din

subordine, diverse proiecte de dezvoltare ale sistemului educalional.
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II.



- analizeazf, activitatea de pregdtire, perfecJionare gi atestare a cadrelor didactice 9i

intreprinde mdsuri in vederea imbundtdfirii ei;

- analizeazii eficienJa procesului educaJional din institutiile de invdlamdnt din

unitatea administrativ-teritorialS respectiv6.

III. OrganizareaactivitlfiiConsiliului

l. Consiliul igi desfbgoard activitatea in baza Plantlui anual al DirecJiei, in care se

stipuleazd obiectivele generale ale activitdJii, mdsurile gi termenele de tealizare a lor.

2. Consiliul de administrafie se intrunegte in gedinJd lunar. in caz de necesitate, consiliul

se poate convoca ori de c0te ori este nevoie.

3. Activitatea Consiliului este asiguratd gi coordonatd de cdtre preqedintele qi secretarul

Consiliului.

4. La gedinfele Consiliului pot fi invitate persoane cu funclii de control, de indrumare 9i

realizare a problemelor examinate. Persoanele invitate la $edinla Consiliului asistd, de

reguld, doar in timpul examindrii problemelor care Ie vizeazd.

5. Proiectul ordinii de zia $edintei Consiliului este intocmit de secretarul Consiliului 9i

prezentatmembrilor Consiliului cu3 zile inainte de gedinf[.

6. Ordinea de zi gi materialele referitoare la problemele supuse dezbaterii in cadrul

qedingei Consiliului se pun la dispozilia membrilor Consiliului cu cel pulin 2 zrle

inainte de qedinfa.

7 . Subiectele de pe ordinea de zi a gedinlelor Consiliului sunt prezentate, de reguld, de

gefii de secfii, conducdtorii instituJiilor din subordine.

8. Pentru prezenlarea raportului/notei informative in qedinfd se acordd 7-10 minute, iat

pentru dezbaterr pe marginea raportului- 3-5 minute.

g. Elaborarea qi prezentarea materialelor pentru Eedinla Consiliului se efectueaz[ cu

respectarea urmitoarelor cerinle :

- Proiectul de decizie a Consiliului (cel mult 2 pagini) se va elabora dupd o

examinare minufioasd a problemei gi in conformitate cu cu legile ;i alte acte

normative in vigoare (indicdndu-se numdrul, data emiterii Ei denumirea acestora)

qi va include activitafile sau acliunile practice concrete ce urmeazd a fi interprinse,

responsabilul de realizare Ei termenele de executa"re(dupa caz);

- proiectul deciziei este insolit de nota informativd ( cel mult 3 pagimi) care reflectd

esenJa problemei, cuprinde concluzii gi propuneri cu privire la argumentarea

mf,surilor propuse gi se coordoneazd cu geful Direcliei, cu responsabilul care

p atr oneazd domeniul re sPectiv ;

- proiectul deciziei este vizat de persoana care a perfeclionat proiectul, de geful

Directiei gi geful de seclie, care patroneazf, domeniul respectiv, fiind indicatd data

semnarii.

10. Materialele propuse pentru examinare vor lt prezentate secretarului Consiliului cu 7
zile inainte de convocarea gedintei.

1 f . in caztil in care materialele pentru gedinfa Consiliului nu sunt prezentate in termen,

pregedintele Consiliului poate dispune excluderea problemei respective de pe ordinea

dezi agedintei gi sd aplice sancliuni disciplinare fald de persoanele respective.

12. Proiectele de decizii, aprobate de Consiliu, sunt remise autorilor pentru definitivare,

lin6ndu-se cont de propunerile gi sugestiile exprimate in cadrul gedinJei, dupf, care, in

termen de cel mult 3 zile, acestea se restituie secretarului Consiliului.



13. Deciziile sunt semnate de preqedintele 9i secretarul Consiliului.

14.DeciziaConsiliului se adopta cu o majoritate simpld de voturi ale mpmbrilor ptezenli la

qedin{6.

15. Deciziile consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul Eefului Direcfiei Educafie.

16. Controlul executdrii deciziilor Consiliului este efectuat de cdtre geful adjunct, $efii de

seclii ai Directiei gi de secretarul Consiliului.

lj.Deciziile Consiliului pot h abrogate printr-o nouf, decizie a Consiliului sau de cdtre

organele' ierarhic suPerioare.

18.in caz de necesitate, la initiativa Eefului direcliei pot h ftcute unele modific6ri in

componenfa nominald a Consiliului.

lg.Deciziile Consiliului pot fi abrogate printr-o noud decizie a Consiliului.

IV. Dispozifii finale

1. Lucrdrile gedinJelor gi deciziile adoptate se inregistreazdin cartea de procese-verbale

ale Consiliului, care se p6streazd permanent la secretarul Consiliului.

2. Procesele-verbale se semneazd de cdtre pregedintele gi secretarul Consiliului.

V. Documenta{ia Consiliului

1 Procese-verbale.

2. Note informative.

3. Decizii.


