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Regulamentul de
a Consiliului consultativ al Direcfiei generali

I. Dispozifii generale
1. Regulamentul de activitate gi componenla nominald a Consiliului consultativ
(in continuare - Consiliul) al Direcliei generale educafie, tineret gi sport (in

continuare - DGETS) se aprob5 prin decizia Consiliul municipal Chigindu.
Mandatul Consiliului este de 4 ani qi se sincronizeazd, cu perioada de activitate a
qetului DGETS.
2. Consiliului consultativ i;i desfdgoard activitatea in conformitate cb.
prevederile Codului Educaliei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 20L4,
Hotdrdrii Guvernului ff. 404 din 16.06.2015 ,,Cu privire Ia aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare qi funclionare a organului local de
specialitate in domeniul invildmintului gi a structurii-tip a acestuia" Si a
prezentului Regulament.
3. Consiliul are drept scop:
- acordarea consultaliilor qi inaintarea recomandirilor privind asigurarea calitalii
serviciilor educalionale gi extraqcolare prestate la nivel de municipiu;
- perfeclionarea competenlelor angajalilor Direcfiei generale educalie, tineret gi

'

sport;

-

punerea

in

aplicare

a documentelor de politici cu referire Ia procesul

educafional, tineret gi sport;
- examinarea problemelor ce vizeazd procesul de implementare a politicilor
educafionale ale statului gi respectarea prevederilor actelor legislative/normativ6cu referire la funcfionalitatea sistenfului educalional, activitatea orgariza\iilor de

tineret

gi sport, denroltarea gi

asigurarea funclionatitefli institu{iilor de

invdtdmdnt pregcolar, primar, secundar qi a celor extraqcolare.
4. In activitatea sa Consiliul se ghideazd de legislalia in vigoare, deciziile
Consiliului municipal Chigindu, de materiale qi documente confirmate gtiintific.
5. Activitatea Consiliului este asiguratd gi coordonatd de cdtre pregedintele gi
secretarul acestuia.
6. $edinfa Consiliului se considerd deliberativd dacd,la-ea au participat nu mai
pulin de doud treimi din numdrul membrilor prezenli.
T.Decizia Consiliului se adopt5 cu o majoritate simpld de voturi ale membrilor
prezen\i la gedin!6
8. In caz de necesitate, Regulamentul de activitate gi componen{a nominald, a

Consiliului consultativ pot
Chigindu.

fi

modificate

prin decizia Consiliul municipal
,

II. Atribufiile Consiliului
9. Consiliul examineazd", in cadrul qedin(elor, chestiunile cu referire la:

-

implementarea gi realizarea Planului-cadru pentru inv6l6m6ntul primar,
gimnazial qi liceal, curriculumului nafional ;
- monitor izar ea implementdrii tehnologiilor educa{ionale ;
- valorificarea potenlialului didactic gi promovarea experienlei avansate;
- protecfia sociald a cadrului didactic;
- proteclia drepturi lor copilului/elevului/tAndrului ;
- stimularea qi promovarea performanfei elevilor;
- implementarea programelor/proiectelor pentru tineri, la nivel municipal;
- activitatea cercurilor gi gcolile sportive;
- organizarea odihnei gi intremdrii sdndtdlii copiilor in perioada estivali;
- eficienla activitdtii claselor cu profil din instituliile de inv6!6mdnt primar gi
secundar;

-

aprobarea rezultatelor evaludrii nivelului de pregdtire a instituliilor de
inv6(6mdnt preqcolar, primar, secundar gi extraqcolar cdtre noul an de studii;
- examineazd demersurile inaintate de conducdtorii instituliilor de invd{dmdnt
din municipiu privind promovarea personalului didactic in acordarea de
di stincfii guvernamentale ;

-

inainteazd propuneri Consiliului municipal Chiqin[u privind alocarea
resurselor financiare in scopuri educalionale.

III.

O

rga nizarea

activitifii Consiliutui

10. Consiliul igi desfdgoard, activitatea in conformitate cu prevederile Planului
complex de activitate al DGETS.
1 1. Consiliul se intrunegte in gedinld, de regul6, o datd in trimestru. Consiliul se
poate intruni gi in gedinfe extraordinare, care pot fi convocate la iniliativa
pregedintelui Consiliului, cdt gi la propunerea altor membri ai Consiliului.
12. La gedinfele Consiliului pot fi invitate persoane cu funcJii de control, de
indrumare gi realizare a chestiunilor examinate. Persoanele invitate la gedinla
Consiliului asistd doar in timpul examindrii chestiunilor care iivizeazd.
13. Proiectul ordinii de zi a gedinlei Consiliului este elaborat de secretarul
Consiliului gi prezentat membrilor Consiliului cu 5 zile inainte de gedin!6.
14. Proiectele de decizii gi materialele aferente propuse pentru examinare in
cadrul gedintei Consiliului vor fr prezentate secretarului Consiliului cu 7 zile
inainte de convocarea gedinlei.
15. In cazul in care proiectele de decizii qi materialele aferente propuse pentru
gedinla Consiliului nu sunt prezentate in termen, preqedintele Consiliului poate
dispune excluderea chestiunii respective de pe ordinea de zi a gedinfei gi sd
aplice sancliuni disciplinar e fald de persoanele respective.
16. Proiectele de decizii, aprobate de Consiliu, sunt remise autorilor penku
definitivare, findndu-se cont de propunerile qi sugestiile exprimate in cadrul
gedinfei, dupd care,tn termen de'cel mult 3 zile, acestea se restituite secretarului
Consiliului.
IT.Deciziile Consiliului sunt semnate de preqedintele gi secretarul Consiliului.

IV. Modul qi cerinfele de prezentare a materialelor spre examinare in
gedinfele Consiliului
18. Chestiunile de pe ordinea de zi a gedinlelor Consiliului sunt prezentate de
gefii direcliilor/secliilor/serviciilor din cadrul DGETS, conducitorii instituliilor
subordonate DGETS.
19. Pentru prezentarea raportului in qedin(a Consiliului se acordd 10-15 minute,
iar pentru dezbateri 5-7 minute.
20.La elaborarea proiectelor de decizii qi a materialelor aferente se va line cont
de urmdtoarele elemente constitutive :
- expunerea consecutivd, ordonatd qi sistematizatd, a chestiunii;
- interpretarea qi aplicarea prevederilor legale in domeniul de activitate;
- proiectul de decizie va include actiuni concrete, responsabilul de realizare qi
termenul de executare a acestora.
21. Proiectul deciziei este inso{it de nota inforinativd care va reflecta esenla
chestiunii, va include concluzii qi propuneri cu privire la argumentarea acliuniln'
propuse.

22. Proiectul deciziei este vizat de executor, de geful de direclielseciie/serviciu

gi qeful adjunct, care monitoizeazd, domeniul respectiv, fiind indicatd

data

semndrii.

V. Dispozifii finale
23. Deciziile Consiliului sunt puse in aplicare prin ordinul sau dispozilia qefului
DGETS, care sunt elaborate de responsabilul subiectului abordat.

24. Controlul executdrii deciziilor Consiliului este efectuat de cdtre gefii
adjuncfi, gefii direcfiilor/secliilor/serviciilor DGETS gi de secretarul Consiliului.
25. Deciziile Consiliului pot fi abrogate printr-o decizie a Consiliului sau de
cdtre organele ierarhic superioare.
26. Procesul de desfdgurare al qedinlelor gi de adoptate aI deciziilor se
inregistreazdin procese-verbale ale Consiliului, care se pdstreazd, permanent la
secretarul Consiliului.
2T.Procesele-verbale se semneazdde cdtre pregedintele gi secretarul Consiliului.

VI. Documentafia Consiliului:
- Procese-verbale ale gedinlelor Consiliului;
- Note informative puse in disculie in cadrul gedinfelor;
- Deciziile Consiliului.
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