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REGULAMENT
al Consiliului Consultativ al Inspectoratului
Fundamentare legislativl:
Prezentul regulament cuprinde dispozilii generale gi specifice elaborate
prevederile Legii Educafiei Nafionale

-

Legea

funclionare a inspectoratelor qcolare, anexa nr. 2

I / 20ll qi

in conformitate

cu

Regulamentul cadru de organizare qi

- Regulament cadru de organizarea gi funcJionare

a

consiliului consultativ al inspectoratului gcolar, aprobat prin OMECTS 5530/2011.

I. Dispozifii generale:

Art. 1. Consiliul consultativ al inspectoratului

gcolar, denumit

in continuare

consiliu

consultativ, iqi desfEgoarl activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaliei nalionale, Legea
nr.112011.

Art.2, Consiliul consultativ functioneazdinbazaunuiregulament propriu, elaborat

qi aprobat

de consiliul de administra{ie al inspectoratului gcolar, conform ORDIN Nr. 5530/20 octombrie 2011,

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi func{ionare a inspectoratelor qcolare.

Art. 3. Consiliul consultativ iqi exercitd rolul prin acJiuni qi m[suri specifice de avizarc,
formulare de recomandlri gi puncte de vedere, asisten(d gi colaborare in plan local, la solicitarea
inspectoratului gcolar sau la iniliativa membrilor acestuia, in condiliile prevdzute de prezentul
regulament.

Art. 4. Inspectoratul

qcolar are obligatia antrendrii consiliului consultativ

in

exercitarea

rolului sdu, in conformitate cu obiectivele gi atribufiile prevdzute de prezentul regulament.

Art. 5. Obiectivul principal al consiliului consultativ

este de a contribui, prin dialog social gi

prin antrenarea rlspunderii publice a celor implicali, la armonizarea politicilor, strategiilor

qi

acliunilor concrete in domeniul educaJiei la nivel regional, jude{ean gi local.

II. Componenfi:
Art. 6. (1) Consiliul Consultativ al I$J
aleqi

;i

Suceava este format dintr-un numdr de23 de membri

are in componenld inspectorul gcolar general, inspectori gcolari generali adjunc{i, inspectori

$colari, directori/directori adjuncli de unit6li de invdlimdnt, cadre didactice de prestigiu, propuse de
cdtre consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului qcolar, reprezentan{i ai

p6rinfilor, propuqi de cltre asocialiile de p[rin{i, reprezentan{i ai autoritdlilor locale/jude{ene,
reprezentanfi ai operatorilor economici, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a
parteneriatului social, preqedintele consiliului jude{ean al elevilor, alli parteneri sociali.

Art. 7. La qedintele consiliului consultativ pot participa, cu statut de invitali, fbri drept de vot
qi alli reprezentanli ai unor institulii sau autoritIli publice, inclusiv personalitili marcante ale vie[ii
culturale, qtiinlifice sau profesionale.

Art.8.

Calitatea de membru al consiliului consultativ inceteazd prin demisie, prin revocarea

reprezentantului desemnat de instituliain cauzd, dupl o absenfd mai mare de qase luni, prin acordul

pd(ilor

sau prin retragerea calitd(ii de membru, Ia propunerea membrilor consiliului consultativ sau a

inspectoratului qcolar general, cu aprobarea consiliului de administra{ie al inspectoratului qcolar.

Art. 9. (1) Dintre persoanele

propuse, consiliul de administralie

al inspectoratului

qcolar

alege, prin vot secret, pe o perioadd de 4 ani, membrii consiliului consultativ.

(2) Modificarea componenfei consiliului consultativ se va face cu aprobarea consiliului de
administralie.

Art. 10.

Dupf, constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, stabilegte dintre membrii

acestuia, pentru o perioada de 4

ani

pregedintele qi secretarul, care asigura convocarea la ;edinte a

membrilor acestuia qi intocmirea proceselor-verbale.

Art.

11. Consiliul consultativ poate constitui grupuri de lucru, fie numai dintre membri, fie gi

cu invitali, care s[ contribuie tematic larealizarea obiectivelor propuse.

III. Organizare gi funcfionare:
Art.12. (1) Activitatea consiliului

consultativ se desfbgoar[ pe baza unui plan elaborat anual

la inceputul anului gcolar.

(2) Consiliul consultativ se intruneqte, de reguli, semestriai sau ori de c6te ori este
necesar,

la cererea preqedintelui, a inspectorului qcolar general sau a doud treimi din numlrul

membrilor acestuia.
(3) Prezenfa membrilor la gedintele consiliului consultativ este obligatorie. $edin{ele
sunt statutare dacl sunt prezenli cel pu{in doul treimi din numirul membrilor.

Art.

13. Dezbaterile, punctele de vedere ale participantilor qi hotdrArile consiliului consultativ

se consemneazd in registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, care este inseriat
numerotat de cltre secretarul acestuia.

gi

in functie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ

igi asumi intreaga responsabilitate, in fala legii, pentru hotlrdrile luate.

IV. Atributii generale:

Art.

14. Consiliul consultativ este un organism care funclioneazia pe l6ng[ inspectoratul

qcolar gi care este consultat asupra urmf,toarelor aspecte:

a) stabilirea

;i

punerea in aplicare a politicilor educa(ionale la nivelul j ude{ului;

b) eficientizarea activitdlii inspectoratului qcolar gi a unit[1ilor din subordine;

c) constituirea comisiei de eticd

a

judelului. Reprezentanfii cadrelor didactice in comisia de

etici a judelului sunt numili inbaza rezultatelor votului consiliului de administratie al inspectoratului
qcolar, la propunerea consiliului consultativ;

d) organizarea Ei desfrgurarea procesului de inv[!6m6nt, perfec{ionarea ;i

modernizarea

acestuia;

e) stabilirea planului de gcolarizare qi a retelei gcolare;

f)

asi gurarea

q

i dezvo

lt ar ea

bazei

d

idactice-materiale

;

g) rela{iile cu diverqi factori abilitdli in domeniul educatiei;

h) acordarea de distinclii unit[1ilor de inv6l6mdnt gi cadrelor didactice

i) orice alte domenii care decurg din regulamente

;

sau dispozilii ale Ministrului Educafiei qi

Cercet[rii $tiinfifice.

Art.

15. Consiliul Consultativ al Inspectoratului $colar Judefean Suceava are urmdtoarele

atribu{ii specific desemnate:

l)

Realizeazd un schimb continuu de idei gi ac{iuni privind procesul de

imbunitltire continul

prin actualizarea curuiculei CDL gi CD$ corespunz[tor cerinlelor pielei muncii qi realizarea inserfiei
absolvenlilor pe pia{a muncii;

2) Propune solu{ii de imbunf,t[fire a managementului la nivelul institu(iilor de inv6(dmdnt
preuniversitar gi a inspectoratului gcolar cu scopul

utiliz[rii eficiente qi eficace a resurselor

materiale

qi umane disponibile;

3) Contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic qi de afaceri in beneficiul
unitdtrilor gcolare gi al elevilor;

4) Susline participarea I$J Suceava gi a qcolilor din re(eaua jude{ulLri in proiecte de cercetare
qtiinlificd, culturale, sociale qi de voluntariat comune;

5) Se implicd in organizarea gi atragerea de resurse necesare organizdrii evenimentelor de
promovare/recompensare a performanJei oblinute

de elevii gi cadrele didactice din jude!

organizate

de cdtre Inspectoratul $colar Judefean Suceava

6) Sustine organizarea in comun a unor manifestdri gtiintifice, culturale

7)

Propune participarea mediului gcolar preuniversitar

in

gi sportive;

organizarea altor actiuni in

beneficiul partenerilor gi al intregii comunitili;

8) Asigurl cadrul organizat de consultf,ri reciproce, privind soluiionarea problemelor in
interesul reciproc.

V. Atribufiile pregedintelui qi ale secretarului Consiliului Consuliativ:

Art. 16 atribu{iile preqedintelui:
1.

Convoacl Si prezideaz[ Consiliul Consultativ al I.$.J.;
3

2.Iatoate nt[surile ce se impun urmdnd

sd informeze

Consiliul la un:rStoarea reuniune;

3. Reprezint[ Consiliul in rela[ia cu Consiliul de administratie al I.$.J. Suceava gi cu mediul
economic qi de afaceri din judelul Suceava;

4.Prezintd un raport anual privind activitatea Consiliului Consultativ;
5. Desemneazl persoana ce

il

poate inlocui, in cazul in care din motive obiective nu iqi poate

indeplini obliga{ii le desemnate;
6. Asigurl punerea in executie a hotlrdrilor Consiliul Consultativ qi informeazd Consiliul de

Administralie al Inspectoratului qcolar in leglturi cu aceasta.

Art.l1 atribufiile secretaruluii
1.

Asigurl

partea organizatoric[ a

desflgurlrii activit[tii Consiliul Consultativ;

2. Asiguri redactarea proceselor verbale gi consemneazd,toate docurrentele aferente

activit[{ii

Consiliului Consultativ;
3. Transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare gi a ordinei de zi a acestora;

4. Are responsabilitatea arhivei

Consiliului Consultativ.

5. Transmite convocdrile pentru reuniunile de lucru membrilor Consiliului

Consultativ,

precum qi copiile proceselor verbale ale qedin{elor desftqurate.

Art. 18 Deciziile consiliului consultativ

se adoptd

in plen, in prezen{a a cel pu{in

213 din

numdrul membrilor. Deciziile se adoptf, cu majoritatea simpld a membrilor.

Art.

19. Activitatea consiliului consultativ se desfrgoar[ in plen gi/ sau pe grupuri de lucru.

Art. 20. Reuniunile Consiliului Consultativ

se anunt[ cu cel pu{in

5 zile inainte de

reuniunii, cu excep(ia sesiunilor extraordinare cdnd acest termen se reduce la
reuniunii se va prezenta gi ordinea de zi a gedinlei.

Art.2l. (l)

I

zi. La

data

anunfarea

.

Dezbaterile din gedintele consiliului consultativ se corlsemneazdin registrul de

procese-verbale, care se pdstreazd la inspectoratul qcolar. Confinutul procesului-verbal este transmis
spre informarea membrilor pdnd cel mai tdrziu la qedin{a urmf,toare.

(2) Deciziile adoptate in cadrul consiliului consultativ se transmit imediat dupi adoptarea
acestora instituliilor interesate, prin grija secretarului consiliului consultativ.

(3) Deciziile adoptate au caracter consultativ pentru inspectoratul gcolar.
(4) Inspectoratul gcolar are obligatia sI informeze consiliul consultativ cu privire la m[surile
luate de c[tre acesta de aplicare a avizelor, recomandlrilor gi punctelor de vedere formulate in cadrul
gedintelor consiliului consultativ

.

Art. 22. Deciziile consiliului consultativ nu pot aduce atingere autonomiei institu(ionale a
celor care fac parte din structura consiliului consultativ

in privinla atribu{iilor ce le revin

prin

propriul statut.

vI. DREPTURT $I iNOArOnrnr
Art.23. Membrii Consiliul Consultativ al I$J au urm[toarele drepturi:
4

l)

SA-;i exprime liber opinia, in cadru organizat, cu privire la opliunile Consiliului qi la

activitatea acestuia;

fie informali cu privire la activitatea Consiliului Consultativ;

2)

SA

3)

SA participe

la luarea hotdrArilor in cadrul Consiliului, potrivit competenlelor stabilite in

prezentul regulament;

4)

SA

fie consultali periodic in problemele Consiliului, iar opiniile majoritar exprimate

sd

determine adoptarea deciziilor;

5)

SA aibd

iniliativa in rezolvarea unor probleme identificate qi sd ceard examinarea acestora

in plenul Consiliului Consultativ.

ArL24. Membrii Consiliului Consultativ al I$J au urmatoarele indatoriri:
1) Sd cunoascd qi s[ respecte prezentul regulament;

2) Sa aclioneze pentru punerea in aplicare a scopurilor qi obiectivelor Consiliului;
3) Sd parlicipe cu regularitate la qedinle

4)

Sa respecte caracterul

5)

SA dovedeascd,

;

confidenfial al unor documente sau informalii ale Consiliului;

in intreaga lor activitate, corectitudine gi moralitate,

sd nu

aducd daune

imaginii gi prestigiului Consiliului qi inspectoratului qcolar.
Dispozi(ii finale

Art. 25. Calitatea de membru in consiliul

consultativ nu presupune atribuirea unei

indemnizalii de qedinld.

Art. 26. Completdri la prezentul regulament se fac numai cu aprobarea consiliului

de

administra{ie al inspectoratului qcolar.
Prezentul regulament a fost aprobat in Eedinla Consiliului de Administralie al Inspectoratului

$colar Judelean Suceava din data de 06. 10.2015.
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