REGULAMENTUL
Consiliului de adm inistraţie al Direcţiei generale
educaţie, tineret şi sport

I.

Dispoziţii generale

1.1. Prezentul R egulam ent este elaborat în tem eiul prevederilor Codului
educaţiei al R epublicii M oldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (M onitorul Oficial al
R epublicii M oldova, 2014, nr. 319-324), prevederilor H otărârii de G uvern
nr.404 din 16.06.2015 “ Cu privire la aprobarea R egulam entului-cadru de
organizare şi
funcţionare
a
organului
local
de
specialitate
în
dom eniul învăţăm ântului şi a structurii-tip a acestuia” (publicat: 26.06.2015 în
M onitorul O ficial Nr. 161-165).
1.2. C onsiliul de adm inistraţie al D irecţiei generale educaţie, tineret şi
sport (în continuare - C onsiliu) este un organ colectiv de coordonare a
activităţii D G ETS.
1.3. C om ponenţa nom inală şi Regulam entul de activitate ale consiliului
de adm inistraţie se aprobă prin ordinul şefului D G ETS.
1.4. P reşedinte al C onsiliului este şeful D G ETS. A tribuţiile de secretar îi
revin persoanei desem nate de către şeful D irecţiei generale.

II.

Atribuţiile Consiliului

2.1.
C onsiliul de adm inistraţie coordonează întreaga activitate a Direcţiei
generale şi exercită urm ătoarele atribuţii:
a) aprobă, anual, Planul C om plex de activitate a D irecţiei generale;
b) analizează şi aprobă R egulam entele ce reglem entează diverse activităţi
ale D G E TS;
c) analizează activitatea realizată de subdiviziunile D irecţiei generale şi
întreprinde m ăsuri pentru optim izarea acesteia;
d) supraveghează m odul de repartizare şi utilizare a resurselor financiare
şi m ateriale, precum şi executarea bugetului;
e) aprobă planul de asigurare a unităţilor de învăţăm ânt cu cadre didactice
şi de conducere;
f) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor
didactice şi întreprinde m ăsuri în vederea îm bunătăţirii ei;
g) se preocupă de problem ele sociale ale tinerilor specialişti din sistem ul
educaţional şi întreprinde m ăsuri pentru soluţionarea acestora, în
conform itate cu legislaţia în vigoare;

h) analizează şi aprobă, anual, Planul de înm atriculare în clasa I în
instituţiile de învăţăm ânt prim ar şi secundar, ciclul I şi II, districtele
şcolare pentru înscrierea copiilor în clasa I, asigură procesul
continuităţii şcolarizării în clasa a V-a, reţeaua de clase şi elevi, statele
de personal ale instituţiilor de învăţăm ânt general din subordine,
diverse proiecte de dezvoltare a sistem ului educaţional.
i) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de
învăţăm ânt, activitatea cercurilor şi secţiilor din cadrul şcolilor de sport.

III. Organizarea activităţii Consiliului
3.1.

Consiliul de adm inistraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Planului său
anual, în care sunt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi
calendarul realizării lor (m ăsurile şi term enele de realizare).
3.2. C onsiliul de adm inistraţie se întruneşte în şedinţă, lunar. în caz de
necesitate, consiliul se poate convoca ori de câte ori este nevoie.
3.3. L a şedinţele C onsiliului, în afară de m em brii lui, pot fi invitate persoane
cu funcţii de control, îndrum are şi realizare a problem elor exam inate.
E xam inarea unor problem e poate fi realizată în cadrul şedinţelor
C onsiliului, organizate în deplasare. Persoanele prezente la şedinţa
C onsiliului asistă, de regulă, la exam inarea chestiunilor pentru care sunt
invitate.
3.4. Persoanele invitate la şedinţa C onsiliului sunt anunţate din tim p de către
secţia/persoana responsabilă de pregătirea problem ei incluse în ordinea
de zi.
3.5. In cazul, când şedinţa Consiliului se transferă, secretarul Consiliului
anunţă m em brii C onsiliului, iar secţia/persoana responsabilă de
pregătirea problem ei - persoanele invitate.
3.6. Proiectul ordinii de zi a şedinţei C onsiliului este alcătuit de secretarul
C onsiliului cu 3 zile înainte de şedinţă.
3.7. O rdinea de zi şi m aterialele referitoare la problem ele supuse dezbaterii
în cadrul şedinţei C onsiliului se pun la dispoziţia m em brilor Consiliului
cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
3.8. Subiectele de pe ordinea de zi a şedinţelor C onsiliului sunt prezentate,
de regulă, de şefii de secţii, conducătorii instituţiilor subordonate
D irecţiei generale.
3.9. Pentru prezentarea raportului în şedinţa C onsiliului se acordă 7-10
m inute, iar pentru dezbateri pe m arginea raportului, 3-5 minute.
3.10. E laborarea şi prezentarea m aterialelor pentru şedinţa C onsiliului se
efectuează cu respectarea urm ătoarelor cerinţe:
- proiectul de decizie a C onsiliului (cel m ult 2 pagini) se va elabora după o
exam inare m inuţioasă a problem ei şi în conform itate cu legile şi alte acte
norm ative în vigoare (indicându-se num ărul, data em iterii şi denum irea
acestora) şi va include activităţile sau acţiunile practice concrete ce
urm ează a fi întreprinse, responsabilul de realizare şi term enele de
executare;
A

-

proiectul de decizie va fi însoţit de nota inform ativă (cel m ult 3 pagini),
care va reflecta esenţa problem ei, inclusiv concluzii şi propuneri însoţite de
argum entarea acţiunilor propuse spre realizare şi va fi coordonată cu şeful
adjunct, care p atronează dom eniul respectiv;
- proiectul deciziei va fi vizat de către persoana care a pregătit proiectul, de
şeful secţiei şi şeful adjunct, care patronează dom eniul respectiv, fiind
indicată data sem nării.
3.11. M aterialele propuse pentru a fi exam inate în cadrul şedinţei Consiliului
vor fi prezentate secretarului Consiliului cu cel puţin 7 zile înainte de
convocarea şedinţei.
3.12. In cazul în care m aterialele pentru exam inare în şedinţa C onsiliului nu
sunt prezentate în term en, şeful D irecţiei poate dispune excluderea
chestiunii respective de pe ordinea de zi a şedinţei şi să aplice sancţiuni
disciplinare faţă de persoanele responsabile de pregătirea problem ei
respective.
3.13. P roiectele de decizii ale Consiliului, după dezbatere în şedinţă, sunt
rem ise autorilor pentru definitivare, ţinându-se cont de propunerile şi
sugestiile exprim ate în cadrul şedinţei, după care, în term en de cel mult
3 zile, urm ează a fi restituite secretarului C onsiliului.
3.14. D eciziile C onsiliului sunt sem nate de preşedintele Consiliului.
3.15. Şedinţa C onsiliului se consideră deliberativă, dacă la ea au participat nu
m ai puţin de două treim i din num ărul m em brilor lui.
3.16. D ecizia C onsiliului se adoptă cu o m ajoritate sim plă de voturi ale
m em brilor lui prezenţi la şedinţă.
3.17. D eciziile C onsiliului sunt puse în aplicare prin ordinul sau dispoziţia
corespunzătoare a şefului D irecţiei generale educaţie, tineret şi sport.
3.18. C ontrolul realizării deciziilor C onsiliului este efectuat de către şefii
adjuncţi, şefii de direcţii, secţii, centre din cadrul D irecţiei generale şi
de secretarul Consiliului.
3.19. D eciziile C onsiliului pot fi abrogate printr-o nouă decizie a Consiliului
sau de către organele ierarhic superioare.
Dispoziţii finale
3.20. L ucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea
proceselor verbale ale Consiliului de adm inistraţie, care se păstrează
perm anent la DGETS.
3.21. P rocesele-verbale se sem nează de către preşedintele şi secretarul
C onsiliului de adm inistraţie.

