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Capitolul I.
Dispozifii generale

Art.l. - Prezentul regulament este elaborat inbazaprevederilor Codului educafiei.

Art.2. =Consiliul de administrafie este organ de conducere al instituliilor de invaldmint
cu misiunea de a asigura respectarea prevederilor legale de organizare qi funclionare a
instituliilor de inv6!5mint, qi se constituie prin ordinul directorului.

Capitolul II.
Rolul Consiliului de administrafie

Art.3. - Competenle ale Consiliului de administratie
Ca organ de conducere cu rol de decizie in domeniul administrativ al institufiei de
invdlimint, consiliul de administralie are urmdtoarele competenle:
a) participd, prin reprezentanlii sdi, in comisia de concurs pentru desemnarea
directorului gi directorilor adjuncli ai instituliei de inv6!6mint;
b) participd, prin reprezentanlii sdi, la evaluarea directorului qi directorilor adjuncli ai
instituliei de inv6!6mint;
c) organizeazd audieri publice;
d) participd la elaborarea proiectului bugetului asigurind transparenja procesului,
inclusiv prin organizarea de audieri publice, qi avizeazd bugetul instituliei de inv6ldmint;
e) aprobd planul de dezvoltare aI instituliei de inv6!6mint;
0 gestioneazd resursele financiare provenite din alte surse decit cele bugetare
asigurind transparenla qi corectitudinea valorifi c6rii acestora;
g) aprobd componenta qcolard a Planului-cadru la nivelul instituliei de invdlimint;
h) avizeazS,normele de completarc a claselor, numdrul de clase qi schema de incadrare
a personalului didactic in baza. capacitdlii de proiect a instituliei qi a prognozei
efectivului de elevi.
i) organizeazd completarea Cardurilor de Raportarc in care solicitd opinia comunitdlii
cu privire la satisfactia fald de servicii qi prioritSlile de dezvoltare ale qcolii.

Art.4. - Atribulii ale Consiliului de administralie
Ca organ de conducere al instituliei de invbfdmint, Consiliul de administra{ie are
urmdtoarele atribulii :

a) aprobd regulamentul de ordine interioard al instituliei de invSldmint in care sint
inscrise drepturile qi obliga{iile reciproce ale instituliei de invdldmint, ale cadrelor
didactice, ale elevilor gi pdrinlilor lor;
b) iqi asumd., aldturi de director, rdspunderea publicd pentru performanlele instituliei de
inv6!6mint; stabilegte taxele de gcolarizare, in unitdlile de inv6!6mdnt particular;
c) stabileqte destinalia veniturilor proprii ale instituliei de invdldmint, in concordanld cu
planurile operafionale, planul de dezvoltare institulionald gi planul managerial pentru
anul in curs;
d) stabileqte pozi{ia qcolii in rela{iile cu terfi;
e) elaboreazd"tematica qi graficul qedinlelor consiliului de administralie;



f) stabileqte responsabilitaflle membrilor consiliului de administralie gi procedurile de
lucru;
g) avizeazd statul de funclii pentru personalul didactic, didactic auxiliar qi nedidactic;
h) stabilegte, in urma consultdrii cu elevii gi pdrinlii, pe baza resurseloi disponibile gi a
propunerilor consiliului profesoral, componenta qcolarS a Planului-cadru la nivelul
gcolii, ponstituitd din pachete disciplinare op{ionale ofertate la nivelul institutiei de
inv6!5mint, in conformitate cu prevederile legii;
i) aprobd curriculumul la dispozilia instituliei de invd!6mint pentru
disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregdtire oplionale elaboiate la
nivelul instituliei de invd!6m?nt, cu consultarea consiliului proiesoral, consiliului
elevilor, structurilor asociative ale pdrinlilor, precum qi a repreientan\ilor comunitdlii
locale 9i, dupd caz, a operatorilor economici cu care unitatea de invdldmint are rela{ii;
j) aprobd orarul instituliei de invdldmint qi mdsuri de optimi zare aprocesului didaciic;
k) participd la evaluarea activitdfii personalului din unitatea de invalamint;
l) participd la concursul pentru ocuparea funcliilor de director gi/sau de director adjunct;
m) participdla evaluarea directorului instituliei de invdldmint;
n) avizeazd qi revizuieste anual fiqa individualS a postului, care constituie anexd la
contractul individual de muncd pentru fiecare categorie de personal;
o) numegte comisiile de cercetare disciplinard pentru personalul didactic Ai personalul de
conducere din unitatea de invdldmdnt;
p) solicitd directorului, dezbate, aprobd qi publicS, cel pufin anual, rapoarte privitoare la
activitatea instituliei de invSldmint pe pagina internet a organului local de specialitate in
domeniul invdldmintului cdreia i se subordoneazd,

Capitolul III.
Structurao infiin{area qi func{ionarea consiliului de administrafie

al institufiei de invi{imint

Art.S. - Componenla Consiliului de administralie
Din componenla Consiliului de administralie al instituliei de invbfdmint general fac
parte: directorul instituliei de invSldmint, un director-adjunct, un reprezentant delegat de
administrafia publicd 1oca15 din unitatea administrativ-teritorialS de nivelul intii in care
se afl6 institufia, trei reprezentan[i ai pdrinlilor - delegali de adunarea generald a
pdrinfilor, doi reprezentanli ai cadrelor didactice - delegafi de Consiliul profesoral qi un
reprezentant al elevilor - delegat de Consiliul elevilor din institulie.

Art.6. - infiin{area consiliului de administralie
(1) Conducdtorului organului local de specialitate in domeniul invdldmintului in

subordinea cdreia funclioneazd institulia de inv6!5mint solicitb in scris, in termen de 15
zile de Ia data intrdrii in vigoare a prezentului regulament, Primarului localitd\ii pe raza
cdreia funcfioneazd institulia de inv6!6mint, directorului instituliei de invdfdmint,
conducdtorului sau reprezentanlilor adundrii generale a pdrinlilor qi conducerii
Consiliului elevilor din institulia de inv6!6mint, nominalizdri pentru participarea in
consiliul de administralie al instituliei;



(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii ultimei solicitdri de
nominalizare a membrilor Consiliului de administrafie, conducdtorul organului de
specialitate al administraliei publice locale in subordinea cdreia funclion"ul6 institulia
de invdldmint emite decizia de infiin!are a Consiliului de administralie al institu{iei de
invSldmint in componenla rezultatdin urma procesului de nomi nalizare gi o comunic6 in
scris directorului instituliei de invdldmint;
(3) In cazul in care nu tofi cei solicitali au rdspuns la solicitarea de nominalizare,
Consiliul de administra{ie se constituie din cei nominalizali,urmind ca ceilalli membri
sd fie nominalizafi la o datd ulterioard prin completarea deciziei iniliale, ,r, -ui tirziu de
I0 zile lucrbtoare de la data primirii nomin alizdrilor de la cei abilitali;
(4) Consiliul de administralie este considerat legal constituit dacd are in componen{d cel

pulin 5 membri.

Art.7 . - Nominalizarcamembrilor consiliului de administrafie
(1) Membrii consiliului de administralie sint nominalizafi, pentru o perioadd de 5 ani,

dupd cum urmeaz6:
a) directorul qi un director adjunct nominalizat de director;
b) reprezentanlii cadrelor didactice nominaliza[iprin votul direct qi secret al membrilor
consiliului profesoral, cu majoritate simplS din voturile exprimate, din rdndul cadrelor
didactice titulare din unitatea de invdfimint. Acolo unde nu existd cadre didactice
titulare in unitatea de invS!6mint, pot fi alegi qi din r6ndul cadrelor didactice suplinitoare
sau angajate cu contract pe perioadd determinatd,;
c) reprezentantul administraliei publice locale este nominalizatde primar;
d) reprezentanlii pdrinlilor sint nominalizali dintre pdrinfii elevilor qcolarizali in
unitatea de invdldmint, prin vot deschis de cdtre adunarea generald a pdrinlilor la caie au
participat cel pulin pdrinlii sau reprezentanlii legali ai majoiit6lii simple a elevilor;e) reprezentantul elevilor este nominalizat de cdtre Consiliul elevilor prin votul
deschis al majoritdlii elevilor din aceste structuri.
(2) Pentru a fi ales in consiliul de administra{ie, personalul didactic trebuie sd aibd

integritate morald, calitdli manageriale gi performanle didactice deosebite.
(3) Toli membrii consiliului de administralie, indiferent pe cine reprezintd,. au aceleaqi
drepturi qi obligalii prevdzute de legislalia in vigoare, privind exercitarea mandatului
pentru care au fost desemnafi.
(4) Incompatibilitdli privind membrii consiliului de administralie:
a) sd nu aibd, pe perioada exercitdrii mandatului, funclia de preqedinte sau
vicepregedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, raional sau nalionai;
b) sd nu aibd calitatea de membri in acelaqi consiliu de administralie solul, solia, fiul,
fiica, rudele pdn6la gradul al IV-lea qi afinii;
c) reptezentanlii cadrelor didactice sd nu fi primit sanc{iuni administrative in ultimii 3
ani;
d) sd nu se afle in litigii directe cu gcoala, conflicte de interese, alte situalii specificate de
legislalia in vigoare; in cazul in care un membru al Consiliului de administralie intri
intr-un litigiu sau conflict de interese cu institulia de invdlamint pe durata mandatului de
membru al Consiliului de administrafie, preqedintele Consiliului are obliga{ia de a-i
suspenda activitatea qi de a informa in scris pe conducbtorul organului de specialitxe al



administraliei publice locale in competenla cdruia este numirea Consiliului de
administralie al instituliei;
(5) Membrii Consiliului care, in timpul mandatului, iqi pierd calitatea in care au fost
nominaliza[i ca membri ai Consiliului de administrafie, iqi pierd mandatul de drept qi
sint inlocuifi prin reluarea procedurii de nominalizarc pentru poziliile rdmase vacante.

-" fi

Art.8. Conducerea Consiliului de administralie
in conformitate cu Regulamentul intern de activit ate ainstituliei:

(1) Preqedintele consiliului de Administralie este directorul.
(2) Preqedintele consiliului de administra{ie are urmdtoarele atribu{ii:
a) redacteazdhotdrlrile gi deciziile adoptate de cdtre Consiliul de administrafie;
b) conduce qedinlele Consiliului de administralie;
c) semnea zd, hotdrdrile adoptate in perioada exercitdrii mandatului;
d) semneazd deciziile Consiliului de administrafie in situaliile previzute de lege;
e) semneazd, documentele Consiliului de administrafie, in toate situaliile prevdntte de
lege;

0 intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor Consiliului de
administralie in situaliile prevdzute de lege qi de citre prezentul regulament;
g) colaborcazl, cu secretarul Consiliului de administralie in privinla redactdrii
documentelor necesare desf6qurdrii gedin{elor, convocdrii membrilor qi comunicbrii
hotdrdrilor qi deciziilor adoptate;
(4) Pregedintele Consiliului de administralie desemneazd, din rdndul salarialilor
instituliei de invd!6mint, ca secretar al consiliului de administralie, persoana cu atribulii
de secretar al instituliei de invdfdmint, frrd,drept de vot.
(5) Secretarul Consiliului de administralie este numit pe duratd nelimitatd.
Responsabilitdtile de secretar al consiliului de administralie pot fi preluate, in absenfa
acestuia, prin dispozi\ia preqedintelui, de cdtre unul dintre membrii Consiliului de
administralie sau, prin hotdrdrea adoptatd cu majoritate simplS, de citre o altd persoand,
angaj atd in unitatea de invSldm6nt re sp ectiv b.
(6) Secretarul consiliului de administraJie are urmdtoarele atribuJii:
a) asigurd convocarea, in scris, a membrilor Consiliului de administralie;
b) redacteazdprocesul verbal in registrul unic al Consiliului de administrafie;
c) aduce la cunogtinla salaria{ilor qi p64ilor interesate hotdrdrile adoptate de cdtre
Consiliul de administralie;
d) rdspunde de arhivarea documentelor elaborate qi adoptate de cdtre Consiliul de
administralie: registrul unic in care sunt consemnate procesele verbale redactate in
timpul qedinlelor Consiliului, hotdrdrile elaborate gi adoptate, deciziile luate in Consiliul
de administra{ie qi alte documente specifice.

Art.9. - Funclionarea Consiliului de administralie
(1) Consiliul de administralie se intruneqte lunar sau ori de cdte ori este necesar, la
solicitarea directorului sau a doud treimi dintre membri.
(2) Prezen\a membrilor la qedinlele consiliului de administra{ie este obligatorie.
$edinlele sunt statutare dacd sunt prezenli cel pulin jumdtate plus unu din numdrul
membrilor Consiliului de administralie.



(3) Dupi prima gedinld statutari, consiliul de administralie se considerd constituit.
(4) Dacd, dupi 3 convocdri, in decursul intervalului de 30 de zile de la emitere a deciziei
de numire a membrilor noului Consiliu de administrafie, acesta nu se intrunegte in
qedinld statutarS, se reconfirmd fiecare membru, dup6 caz. Acolo unde este cazul, vor fi
reluate demersurile pentru reconstituirea componenlei Consiliului de administra{ie.
(5) Pre$edintele Cvonsiliului de administralie actualizeazl, decizia privind numirea
membrilor ori de cite ori nominalizeazd noi persoane ca membri ai Consiliului de
administralie.
(6)La qedinlele Consiliului de administralie pot participa, in calitate de consultanli fdrd
drept de vot, reprezentanli ai societdlii civile qi ai mediului de afaceri, precum qi ai altor
parteneri educafionali interesafi;
(7) In prima qedinld statutard, consiliul de administralie aprobd proiecfia anuald, a
tematicii Eedinlelor lunare qi stabileEte responsabilitelile membrilor Consiliului de
administralie.

Art.L0. - Revocarea membrilor Consiliului de administrafie
(1) Revocarea membrilor Consiliului de administralie este de drept in urmdtoarele
situalii:
a) inregistrarea a 3 absenle consecutive sau 5 absen{e in decursul unui an qcolar la
qedinlele ordinare ale Consiliului de administrafie;
b) retragerea. inlocuirea, in scris, de cdtre autoritatea care a desemnat membrul
respectiv;
c) in cazul in care membrul intrd intr-o situalie conflictuald, de naturd juridicS, cu
institulia de invdfdmint;
d) a fost condamnati pentru sdvdrqirea unei infracliuni sau a fost lipsitd de dreptul de
a ocupa un post didactic prin hotdrdre judecdtoreascd definitivS de condamnare;
e) prin demisie;
(2) Revocarea membrilor Consiliului de administralie se face cu votul a2l3 din membrii
prezenli, in urmdtoarele situalii :

a) sdvdrqirea de abateri care dduneazd interesului invSlSmdntului gi prestigiului
instituliei de inv6!6mint;
b) neindeplinirea din culpd a atribuliilor de membru in cadrul Consiliului de
administralie;

Art.L1. - Actele administrative ale consiliului de administralie
(1) Dezbaterile, punctele de vedere a\e participanfilor, deciziile qi hot6rdrile din cadrul
gedinlelor Consiliului de administralie se consemneazd,in registrul de procese verbale al
Consiliului de administralie, care este inseriat gi numerotat, de cdtre secretarul
Consiliului de administralie.
(2) Hotdririle Consiliului de administralie se comunicd in termen de 3 zi\e personalului
instituliei de invSldm6nt gi, dupd caz, celor interesali.
(3) Hotdririle Consiliului de administralie sunt obligatorii pentru tot personalul
instituliei de inv6!5mint, inclusiv pentru conducerea acesteia.
(4) Hotdririle Consiliului de administrafie pot fi contestate in termen de 30 zile de la data
comunicdrii, la instanla de contencios administrativ.



Artrl2. - Transparenla in funclionarea qi deciziile Consiliului de administrafie
(1) In vederea asigurdrii transparenlei decizionale, toate deciziile qi hotdririle Consiliilor
de administralie ale institufiilor de inv6!6mint aflate in coordonarea organului de
specialitate al administrafiei publice locale sunt publicate pe pagina de internet a
acestuip qi pe panoul informativ al Ecolii.
(2) Pentru corecta informare a publicului in legdturd cu activitatea qi performanla
instituliei de invdldmint Consiliul de administra{ie publici anual pe pagina de intemet a
organului de specialitate coordonator al administraliei publice locale qi pe panoul
informativ al qcolii cel pulin urmbtoarele documente:
a) planurile bugetare supuse dezbaterii publice qi bugetul de venituri qi cheltuieli al
instituliei avizat de Consiliul de administralie;
b) bugetul de venituri gi cheltuieli aprobat de autoritatea locald competentd;
c) execulia bugetard a anului precedent insolitd de o notd informativd succintd privind
execufia bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate;
d) normele de completare a claselor, numdrul de clase gi schema de incadrare a
personalului didactic avizate;
e) normele de completare a claselor, numdrul de clase qi schema de incadrare a
personalului didactic aprobate de autoritatea competentd;
f) planul de dezvoltare aI instituliei de invSldmint qi planul operalional anual;
g) raport anual privind performanla educalionald a instituliei de invdfdmint;
h) raport anual privind etica qi deontologia profesionald in institulia de invdfdmint;
i) raport anual privind destinalia veniturilor din alte surse decit cele bugetare, inclusiv
contribuliile pdrinli1or.
(3) Pe parcursul anului bugetar, Consiliul de administrafie, in parteneriat cu autoritdlile
locale, organizeazS, cel pulin o audiere publicd pentru comunitate inainte de avizarea
bugetului pentru anul bugetar urmdtor in care prezintd executarea bugetului in anul de
invdldmdnt anterior gi proiectul pentru anul viitor, pentru a asigura un proces bugetar
participativ.


