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Nr. 11288/28.10.2020

REGULAMENT

al Consiliului Consultativ al Inspectoratului $colar Judefean Suceava

Fundamentare legislativd:

Prezentul regulament cuprinde dispozifii generale gi specifice elaborate in conformitate cu

prevederile Legii Educafiei Nafionale - Legea ll20ll, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, qi

ale Regulamentul cadru de organizare gi funclionare a inspectoratelor gcolare, anexa nr. 2 -
Regulament cadru de organizarea gi funclionare a consiliului consultativ al inspectoratului gcolar,

aprobat prin OMECTS 5530/201 l.

I. Dispozifii generale:

Art. 1. Consiliul consultativ al inspectoratului gcolar, denumit in continuare Consiliu

consultativ, igi desfEgoari activitatea in conformitate cu prevederile Legii educaliei nafionale, Legea

w.ll20ll, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.2. Consiliul consultativ funcfioneazdinbazaunui regulament propriu, elaborat gi aprobat

de consiliul de administralie al inspectoratului gcolar, conform ORDIN Nr. 5530/20 octombrie 2011,

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a inspectoratelor gcolare.

Art. 3. Consiliul consultativ igi exercitd rolul prin actiuni gi mdsuri specifice de avizare,

formulare de recomandAri gi puncte de vedere, asistenfd gi colaborare in plan local, la solicitarea

inspectoratului gcolar sau la iniliativa membrilor acestuia, in condiliile previzute de prezentul

regulament.

Art. 4. Inspectoratul qcolar are obligafia antrendrii consiliului consultativ in exercitarea

rolului s6u, in conformitate cu obiectivele qi atribuliile prevlzute de prezentul regulament.

Art. 5. Obiectivul principal al consiliului consultativ este de a contribui, prin dialog social gi

prin antrenarea rdspunderii publice a celor implicali, la armonizarea politicilor, strategiilor gi

actiunilor concrete in domeniul educaliei la nivel regional, judetean qi local.

II. Componenfii:

Art. 6. (1) Consiliul Consultativ al I$J Suceava este format dintr-un num6r de 29 de membri

aleqi qi are in componenf6 inspectorul qcolar general, inspectori gcolari generali adjuncfi, inspectori
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qcolari, directori/directori adjuncfi de unitdfi de inv[f[mdnt, cadre didactice de prestigiu, propuse de

c6tre consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului gcolar, reprezentanli ai

p[rinfilor, propuqi de citre asocia]iile de plrinti, reprezentan]i ai autoritdlilor locale/judefene,

reprezentanti ai operatorilor economici, un reprezentant al comitetului local de dezvoltate a

parteneriatului social, preqedintele consiliului jude{ean al elevilor, alti parteneri sociali.

Art,7. La gedintele consiliului consultativ pot participa, cu statut de invitali, fdrd drept de vot

gi alli reprezentanti ai unor institutii sau autoritdtri publice, inclusiv personalitdli marcante ale vielii

culturale, gtiinlifice sau profesionale.

Art. 8. Calitatea de membru al consiliului consultativ inceteaz6 prin demisie, prin revocarea

reprezentantului desemnat de institutiain catzd, dupd o absentS mai mare de qase luni, prin acordul

pirlilor sau prin retragerea calitilii de membru, la propunerea membrilor consiliului consultativ sau a

inspectoratului qcolar general, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului qcolar.

Art. 9. (l) Dintre persoanele propuse, consiliul de administrafie al inspectoratului qcolar

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

(2) Modificarea componen{ei consiliului consultativ se va face cu aprobarea consiliului de

administra{ie.

Art. 10. Dupd constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, stabilegte dintre membrii

acestuia, pentru o perioada de 4 ani preqedintele pi secretarul, care asigura convocarea la gedinle 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 sE contribuie tematic larealizarea obiectivelor propuse.

III. Organizare qi funcfionare:

Art.12. (1) Activitatea consiliului consultativ se desfbgoarl pe baza unui plan elaborat anual

la inceputul anului gcolar.

(2) Consiliul consultativ se intrunegte, de regul6, semestrial sau ori de c6te ori este

necesar, la cererea pregedintelui, a inspectorului gcolar general sau a doud treimi din numdrul

membrilor acestuia.

(3) Prezenfa membrilor la gedinfele consiliului consultativ este obligatorie. gedinlele

sunt statutare dac6 sunt prezenti cel pufin dou6 treimi din numdrul membrilor.

Art. 13. Dezbaterile, punctele de vedere ale participanlilor gi hot6rdrile consiliului consultativ

se conseflrneazd in registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, care este lnseriat gi

numerotat de c6tre secretarul acestuia. in functie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ

iqi asuml intreaga responsabilitate, in fafa legii, pentru hotdrdrile luate.

IV. Atributii generale:

Art. 14. Consiliul consultativ este un organism care funclioneazil pe l6ngd inspectoratul

gcolar qi care este consultat asupra urmdtoarelor aspecte:
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a) stabilirea qi punerea in aplicare a politicilor educa{ionalelanivelul jude{ului;

b) eficientizarea activitSfii inspectoratului qcolar gi a unitafllor din subordine;

c) constituirea comisiei de eticd a jude{ului. Reprezentantii cadrelor didactice in comisia de

etici a judelului sunt numifi inbaza rezultatelor votului consiliului de administratie al inspectoratului

qcolar, la propunerea consiliului consultativ;

d) organizarea qi desfbqurarea procesului de invdflmdnt, perfecfionarea qi modernizarea

acestuia;

e) stabilirea planului de gcolarizare gi a retelei qcolare;

f) asigurarea Ei dezvoltarcabazei didactice-materiale;

g) relaliile cu diverqi factori abilitili in domeniul educa{iei;

h) acordarea de distinclii unitdlilor de invlfdmdnt qi cadrelor didactice;

i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispozilii ale Ministrului Educafiei qi

A Cercet6rii $tiin1ifice.

Art. 15. Consiliul Consultativ al Inspectoratului $colar Judelean Suceava are urmdtoarele

atributii specific desemnate:

l) Realizeazi un schimb continuu de idei gi acliuni privind procesul de imbun6tSfire continui

prin actualizwea cuniculei CDL gi CD$ corespunzdtor cerinJelor pietei muncii gi realizarea inserfiei

absolvenlilor pe piata muncii;

2) Propune solutii de imbunitE{ire a managementului la nivelul instituliilor de inv[t6mdnt

preuniversitar qi a inspectoratului qcolar cu scopul utilizirii eficiente gi eficace a resurselor materiale

qi umane disponibile;

3) Contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic gi de afaceri in beneficiul

unitd]ilor gcolare gi al elevilor;
a 4) Susfine participarea I$J Suceava gi a qcolilor din releaua judetului in proiecte de cercetare

gtiintificI, culturale, sociale qi de voluntariat comune;

5) Se implic6 in organizarea gi atragerea de resurse necesare organizirii evenimentelor de

promovare/recompensare a performantei obfinute de elevii qi cadrele didactice din jude! orgarizate

de cdtre Inspectoratul $colar Judefean Suceava

6) SusJine organizarca in comun a unor manifest6ri gtiin{ifice, culturale gi sportive;

7) Propune participarea mediului gcolar preuniversitar in orgarrizxea altor acliuni in

beneficiul partenerilor gi al intregii comunitdli;

8) Asigurd cadrul organizat de consultlri reciproce, privind solu[ionarea problemelor in

interesul reciproc.

V. Atribufiile pregedintelui gi ale secretarului Consiliului Consultativ:

Art. 16 atribufiile pregedintelui:

l. Convoac6 gi prezideazd Consiliul Consultativ al I.g.J.;
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2.Iatoate mdsurile ce se impun urmdnd sd informeze Consiliul la urm[toarea reuniune;

3. Reprezintd Consiliul in relalia cu Consiliul de administrafie al I.$.J. Suceava qi cu mediul

economic gi de afaceri din judetul Suceava;

4. Prczintdun raport anual privind activitatea Consiliului Consultativ;

5. Desemneazd persoana ce il poate inlocui, ln cazul in care din motive obiective nu iqi poate

indeplini obligatiile desemnate;

6. Asigurd punerea in execu[ie a hotlrdrilor Consiliul Consultativ gi informeazd Consiliul de

Administrafie al Inspectoratului gcolar in legituri cu aceasta.

Art.17 Atribufiile secretarului:

l. Asiguri partea organizatoicd a desfdgurdrii activitdtii Consiliul Consultativ;

2. Asigurd redactarea proceselor verbale qi consemneazdtoate documentele aferente activitdfii

Consiliului Consultativ;

3. Transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare gi a ordinei de zi aacestora;

4. Are responsabilitatea arhivei Consiliului Consultativ.

5. Transmite convocdrile pentru reuniunile de lucru membrilor Consiliului Consultativ,

precum gi copiile proceselor verbale ale gedintelor desfbgurate.

Art. 18 Deciziile consiliului consultativ se adopt6 in plen, in prezenla a cel putin 213 din

numdrul membrilor. Deciziile se adoptd cu majoritatea simpli a membrilor.

Art. 19. Activitatea consiliului consultativ se desfdqoarl in plen gi/ sau pe grupuri de lucru.

Art, 20. Reuniunile Consiliului Consultativ se anunfl cu cel pufin 5 zile inainte de data

reuniunii, cu exceplia sesiunilor extraordinare cdnd acest termen se reduce la I zi. La anunlarea

reuniunii se va prezenta gi ordinea de zi a gedintei.

Art.2l. (1) Dezbaterile din gedintele consiliului consultativ se conseillneazdin registrul den7 I procese-verbale, care se pdstreazd" la inspectoratul qcolar. Continutul procesului-verbal este transmis

spre informarea membrilor pdn6 cel mai tdrzit la gedinla urm6toare.

(2) Deciziile adoptate in cadrul consiliului consultativ se transmit imediat dup6 adoptarea

acestora institutiilor interesate, prin grija secretarului consiliului consultativ.

(3) Deciziile adoptate au caracter consultativ pentru inspectoratul gcolar.

(4) Inspectoratul gcolar are obligalia s5 informeze consiliul consultativ cu privire la mdsurile

luate de c[tre acesta de aplicare a avizelor, recomanddrilor qi punctelor de vedere formulate in cadrul

gedin{elor consiliului consultativ .

Am, 22. Deciziile consiliului consultativ nu pot aduce atingere autonomiei institutionale a

celor care fac parte din structura consiliului consultativ in privinta atributiilor ce le revin prin

propriul statut.



yr. DREPTURI $r INDATORTRT

Art.23. Membrii Consiliul Consultativ al I$J au urmdtoarele drepturi:

1) SA-qi exprime liber opinia, in cadru organizat, cu privire la optiunile Consiliului qi la

activitatea acestuia;

2) Se fie informafi cu privire la activitatea Consiliului Consultativ;

3) Se participe la luarea hotdrdrilor in cadrul Consiliului, potrivit competenlelor stabilite in

prezentul regulament;

4) SA fie consultati periodic in problemele Consiliului, iar opiniile majoritar exprimate sI

determine adoptarea deciziilor;

5) SA aibd inifiativ6 in rezolvarea unor probleme identificate qi sE cearl examinarea acestora

in plenul Consiliului Consultativ.

Art.24. Membrii Consiliului Consultativ al IgJ au urmatoarele indatoriri:

l) SE cunoascd qi sE respecte prezentul regulament;

2) Sd acfioneze pentru punerea in aplicare a scopurilor qi obiectivelor Consiliului;

3) Sd participe cu regularitate la qedinle ;

4) SA respecte caracterul confidenfial al unor documente sau informafii ale Consiliului;

5) SA dovedeascd, in intreaga lor activitate, corectitudine qi moralitate, sE nu aduci daune

imaginii qi prestigiului Consiliului gi inspectoratului gcolar.

Dispozitii linale

Art. 25. Calitatea de membru in consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei

indemnizafii de gedintd.

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

administrafie al inspectoratului gcolar.

Prezentul regulament a fost aprobat in qedin{a Consiliului de Administrafie al Inspectoratului

$colar Judefean Suceava din data de 28.10.2020.

Inspector

prof. G
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