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PROCEDURAăOPERA IONAL
PRIVIND CONSTITUIREA, ORGANIZAREAăŞIăFUNC IONAREA
CONSILIILOR CONSULTATIVE PENTRU DISCIPLINE DE STUDIU/
DOMENII DE ACTIVITATE
Componenta 1. Listaăresponsabililorăcuăelaborareaă,ăverificareaăşiăaprobareaăedi ieiăsauădup ăcază,ă
aărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăopera ionale
Nr.
crt.
1.1

Responsabilitate
Elaborat

1.2

Verificat

1.3

Aprobat

Numeleăşiă
prenumele
Prof. Silvia-Ofelia
Chelariu
Prof. Marilena
Oprea
Prof. Dorin Cristea

Func ia

Data

Inspector şcolar

Septembrie
2016
Septembrie
2016

Semn tura

Inspector şcolar
general adjunct
la I.Ş.J. Vrancea
Inspector şcolar Septembrie
general la I.Ş.J. 2016
Vrancea

Componenta 2. Situa iaăedi iilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăopera ionale:
Edi ia/ăreviziaăînăcadrulăedi iei

2.1.
2.2.
2.3.

Edi iaă1
Revizia 1
Revizia 2

Str. Dornei nr. , Focşani,
tel: 0237214141, fax: 0237214499
e-mail:isjvrancea@yahoo.com,
http://isjvn.vn.edu.ro

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplic ăprevederileă
edi ieiăsauărevizieiă
edi iei
Septembrie 2016

Str. General Berthelot nr. 28-30,
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.edu.ro

MINISTERULăEDUCA IEIăNA IONALE
ŞIăCERCET RIIăŞTIIN IFICE

INSPECTORATULăŞCOLARă
JUDE EANăVRANCEA

INSPECTORATULăŞCOLARă
ALăJUDE ULUIăVRANCEA

Procedura operaţională:
Nr. 9473 / 13.09.2016

Ediţia: I
Nr. exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. exemplare: 0

Număr pagină: 2/7
Exemplar nr.: 1

Componenta 3. Lista cuprinzând persoanele laăcareăseădifuzeaz ăedi ia sau,ădup ăcaz,ăreviziaădină
cadrulăedi ieiăproceduriiăopera ionale
Nr. Scopul
crt. difuz rii
1
Informare
2

3

4
5

Exemplar
nr. ___
1

Compartiment

Func ia

CA

Preşedinte
CA
Inspector
şcolar
general
adjunct

Informare,
colaborare,
compatibilizare
activităţi
Aplicare

1

Management
instituţional

1

Înregistrare,
evidenţă
Alte scopuri

1

Departamentul
Curriculum şi
inspecţie
şcolară;
Departamentul
Management
instituţional
Secretariat

Str. Dornei nr. , Focşani,
tel: 0237214141, fax: 0237214499
e-mail:isjvrancea@yahoo.com,
http://isjvn.vn.edu.ro

Numeleăşiă Data
prenumele primirii
Prof. Dorin
Cristea
Prof.
Marilena
Oprea

Inspectorii
şcolarii din
cadrul
IŞJ
Vrancea

Toţi
inspectorii
şcolari din
cadrul IŞJ
Vrancea

Secretar

Norocea
Andra

Semn tura

1
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Componentaă4.ăScopulăproceduriiăopera ionale:
Prezenta procedură este elaborată cu scopul eficientizării organizării şi funcţionării consiliilor
consultative pentru discipline de studiu/ domenii de activitate, constituite la nivelul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Vrancea.
Componenta 5. Domeniul de aplicareăaăproceduriiăopera ionale:
Procedura este aplicată de către toate compartimentele de la nivelul I.Ş.J. Vrancea.
Componentaă6.ăDocumenteăcuărolăreglator/ădocumenteădeăreferin :




Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, anexă la OMECTS
nr. 5530/ 05.10.2011 şi OMECŞ nr. 3400/ 18.03.2015 privind modificarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare;
Regulamentul de ordine interioară a I.Ş.J. Vrancea, abrobat de CA cu nr. 9964/ 28.05.2015.

Componentaă7.ăDefini iiăşiăabrevieri:
7.1.ăDefini iiăaleătermenilor:
Nr.
crt.
1.

Termenul

Defini iaăşi/sau,ădac ăesteăcazul,ăactulăcareădefineşteătermenul

Procedură
operaţională

2.

Ediţie a unei
proceduri
operaţionale
Revizia în cadrul
unei proceduri

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată.

3.

Acţiuni de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
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7.2. Abrevieri ale termenilor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrevierea

Termenul abreviat

PO
IŞJ Vrancea
CA
ISG
ISGA
MECTS
MECŞ
MENCŞ
OMECTS
OMECŞ

Procedură operaţională
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea
Consiliu de administraţie
Inspector şcolar general
Inspector şcolar general adjunct
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Componenta 8. Descrierea procedurii:
8.1.ăDispozi iiăgenerale:
(a) Consiliile consultative constituite la nivelul I.Ş.J. Vrancea, prin activitatea lor, vor contribui la
realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial
prin accentul pus pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil schimbării şi creşterii calităţii
serviciilor educaţionale şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor şi a comunităţilor.
(b) Consiliile consultative pentru discipline de studiu/ domenii de activitate, constituite la nivelul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea, funcţionează în baza unui regulament propriu, elaborat de
membrii acestuia, avizat de inspectorul şcolar general adjunct şi aprobat de inspectorul şcolar general.
8.2.ăComponen a:
(a) Consiliile consultative pentru discipline de studiu/ domenii de activitate, constituite la nivelul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea, sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, maximum
21, în funcţie de complexitatea activităţilor desfăşurate.
(b) Din consiliile consultative fac parte cadre didactice/ personal didactic auxiliar, care s-au remarcat
prin activităţi de prestigiu la nivel judeţean/ naţional şi au contribuit prin rezultate măsurabile la
dezvoltarea disciplinei/ domeniului de activitate.
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(c) Poate fi propus pentru a fi membru al consiliului consultativ cadrul didactic care îndeplineşte,
cumulativ, următoarele condiţii:
- este titulat în învăţământul preuniversitar;
- are o vechime efectivă la catedră de minimum 6 ani;
- are cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
- a obţinut calificativul anual „Foarte bine” în ultimii cinci ani şi nu a fost sancţionat disciplinar;
- a dovedit de-a lungul carierei performanţe deosebite în activitatea didactică şi managerială, precum şi
respectarea normelor de conduită profesională şi morală prevăzute de legislaţia în vigoare.
(d) Preşedintele consiliului consultativ este inspectorul şcolar care coordonează disciplina/ responsabilul
domeniului de activitate.
(e) După constituire, consiliul consultativ stabileşte, dintre membri acestuia, un secretar.
(f) Componenţa consiliului consultativ poate fi actualizată în cazuri justificate, în care membrii propuşi
pentru schimbare nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 8.2. lit. (c) sau nu
îşi poate exercita atribuţiile specifice în cadrul consiliului consultativ din diverse motive (de exemplu:
renunţarea la calitatea de membru la cerere, transfer în alt judeţ, concediu fără plată, concediu creştere
copil).
(g). Componenţa consiliului consultativ este avizată de CA al I.Ş.J. Vrancea şi aprobată de inspectorul
şcolar general.
8.3.ăOrganizareăşiăfunc ionare:
(a) Activitatea consiliului consultativ se desfăşoară pe baza unui plan elaborat anual, la începutul anului
şcolar.
(b) Consiliul consultativ se întruneşte periodic, conform planului elaborat sau ori de câte ori este
necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor.
(c) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului consultativ este obligatorie. Şedinţele consiliului
consultativ sunt statutare dacă sunt prezente cel puţin două treimi din numărul membrilor.
(d) La şedinţele consiliului consultativ pot participa, fără drept de vot, inspectorul şcolar general/
inspectorul şcolar general adjunct.
(e) Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile consiliului consultativ se
consemnează în procese-verbale. În funcţie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ îşi asumă
întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate.
(f) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului consultativ se înregistrează la I.Ş.J. Vrancea şi sunt
documente ale portofoliului inspectorilor şcolari.
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8.4.ăAtribu iileăconsiliuluiăconsultativ:
(a) Consiliul consultativ este un organism care funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi este
consultat asupra următoarelor aspecte:
a.1) stabilirea şi punerea în practică a politicilor educaţionale la nivelul disciplinei/ domeniului de
activitate;
a.2) aplicarea curriculumului naţional pentru o disciplină la nivelul judeţului;
a.3) eficientizarea activităţii metodice a cadrelor didactice/ activităţii personalului angajat în
învăţământul preuniversitar;
a.4) formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate/ personalului didactic auxiliar;
a.5) organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ pentru disciplinele de studiu, perfecţionarea şi
modernizarea acestora;
a.6) dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul specialităţii;
a.7) întocmirea, de către inspectorul şcolar al discipliei de studiu, a raportului motivat elaborat în cadrul
procesului de evaluare a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
(în conformitate cu prevederile din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în
învăţământul preuniversitar în vigoare);
a.8) stabilirea calendarului de desfăşurare a etapelor locale/ judeţene ale competiţiilor şcolare, precum şi
locul de desfăşurare a acestora;
a.9) realizarea proiectelor privind valorificarea potenţialului elevilor capabili de performanţă;
a.10) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale MENCŞ sau din decizii ale
inspectorului şcolar general;
(b) Consiliul consultativ are următoarele atribuţii:
b.1) propune componenţa comisiei de organizare şi evaluare pentru competiţiile şcolare, etapa locală/
judeţeană/ interjudeţeană (în conformitate cu prevederile art. 19, 20 şi 21 din Metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa 1 la OMECTS nr. 3035/10.01.2011);
b.2) propune cadre didactice de prestigiu pentru a face parte din consiliul consultativ al inspectoratului
şcolar (în conformitate cu prevederile art. 9 din Anexa 1 a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011, modificat prin
OMECŞ nr. 3400/18.03.2015);
b.3) completează corpul metodiştilor cu respectarea procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor
didactice care ocupă funcţia de profesor metodişt la nivelul IŞJ Vrancea.
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Componenta 9. Dispozi iiăfinale:
9.1. Calitatea de membru în consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă.
9.2. Consiliile consultative din cadrul inspectoratului şcolar, altele decât cele constituite pentru
disciplinele de studiu, vor funcţiona în baza unui regulament propriu, adaptat activităţilor specifice
acestora în cadrul departamentelor, elaborat de membrii acestora şi aprobat de inspectorul şcolar
general.

