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REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRA:UE AL

CASEI CORPULUI DIDACTIC TIMI$

1. Preambul

Art. I - Prezentul regulament stabileqte misiunea, modul de constituire, stnrctura, atributiile gi

funclionara Consiliului de Administratie al CCD Timiq

Art.2 - Regulamentul este in conformitate cu prevederile Legii Educaliei Nalir>nale Nr. I /201 I cu

toate modificirile 9i completirile ulterioare qi ale Regulamentului de organizare gi funclionare al

casei corpului didactic, aprobat prin OMECTS m.555412O17

2. Misiune

Art. 3 - Consiliul de Administralie al CCD Timiq este organ de conducere (r rol de decizie in

domeniul administrativ. in aceastd calitate, Consiliul de Administratie al CCD I'imig are in vedere

indeplinirea misiunii CCD Timiq de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala gi profesionall a

personalului din invnlnmdntul preuniversitar din jude1, in corelalie cu stand rdele profesionale

pentru funcliile didactice, standardele de calitate $i competenlele profesionale, :in conformitate cu

politicile gi strategiile nationale in domeniul educaJiei.

Art. 4 - Consiliul de Administralie al CCD Timig igi indeplinegte atributiile pr: baza urmdtoarelor

principii:

- Eficienli manageriali gi financiard;

- Transparenld gi echitate

- Rispundere publicd

- Crearea climatului de stimulare a calitnlii gi performantei in toate comp?rtimentele

- Respectarea eticii $i integritAjii, precum gi a disciplinei in cadrul institul.ei.
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3. Structurl

Art, 5 - Consiliul de Administralie al CCD Timig este format din 5 membri qi are urmitoarea

componenlA:

a) Directorul CCD Timig - pregedinte

b) Reprezentant al institu{iilor partenere (ISJ Timiq) - membru

c) Responsabilul Compartimentului financiar - membru

d) Reprezentanli (doi) ai Compartimentului resurse, informare, documentue gi consultanjd -
membri

Art. 6 - Ia qedintele Consiliului de Administratie participd in calitate de obse:yator fEri drept de

vot un reprezentant al organizaJiei sindicale care are cei mai mulli membri pri:tre angajalii Casei

Corpului Didactic Timig, in conformitate cu prevederile art. 89 din Contractut colectiv de muncd

la nivelul grupului de unitdli al Inspectoratului $colar Judelean TimiS

Arl. 7 - Secretarul Consiliului de Administratie este numit anul de citre preqtxlintele Consiliului

de Administralie. dintre membrii acestuia.

Art. E - Constituirea Consiliului de Administratie se realizeazd cu resper)larea prevederilor

prevederile Legii Educaliei NaJionale Nr. 1/2011 cu toate modificdrile gi comp. etdrile ulterioare qi

ale Regulamentului de organizare gi funclionare al casei corpului didactic, aprobat prin OMECTS

nr.55541201,1,,Ia inceputul fieclrui an gcolar sau ca urmare a unor situalii excefrlionale.

Art. 9 - Directorul CCD Timiq emite decizie pentru constituirea Consiliului de AdministraJie.

4. Atribufii

Art. l0 - Principalele atribulii ale Consiliului de Administralie sunt:

a) adoptl proiectul de buget qi avizeazl, execuJia bugetarl la nivelul casei corpului didactic;

b) avizeazd strategiile qi planurile de activitate ale instituJiei, pe care le inainteazd spre

aprobare inspectoratului gcolar;

c) avizeazd regulamentul de ordine interioari al instituJiei;

d) aprob6 incadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar qi nedidactic;

e) aprobd, la propunerea directorului, figele de post pentru personalul angaj at;

f) evalueazl qi aprobl calificativele anuale pentru personalul evaluat, irL conformitate cu

legislatia in vigoare;

g) aplici reglementirile in vigoare privind acordarea stimulentelor gi a sanctiunilor;

h) stabilegte strategia de realizare qi gestionare a resurselor financiare extr€.bugetare, conform

legislaJiei in vigoare.
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Art. ll - Pre$edintele Consiliului de Administralie are urmdtoarele atribufii:

- Convoacl gi prezideazi Consiliul de AdministraJie

- Asigurl punerea in execuJie a hot?irArilor Consiliului de Administralie

- Ia toate mdsurile de urgenll care se impun, urm6nd si infomreze Consiliul de

Administralie cu prilejul urmitoarei gedinte

ArL 12 - Secretarul Consiliului de Administralie are urmltoarele atribuJii:

- Asiguri redactarea proceselor verbale gi a hotirArilor luate in cadrul gedinlelor Consiliului

de Administra{ie

- Completeazd registrul de hotirdri

- Asigurd arhivarea anexelor prezentate in cadrul gedinplor Consiliului de, Administralie

- Asiguri afigarea gi postarea pe site-ul instituliei al hotdrArilor Consiliult.i de Administralie,

conform principiului transparenlei

5. Funcfionare

Art. 13 - Activitatea Consiliului de Administra1ie se desfEsoard conform unui grafic qi tematici

elaborate anual, la inceputul anului gcolar. Acestea pot fi actualizate pe parcursul anului gcolar, in

frrnclie de necesitdli.

Art. 14 - Consiliul de AdministraJie este statutar in prezenla a doui treimi dintre membrii sdi.

Art. 15 - Hotir6rile Consiliului de Administratie se adopte cu majoritatea votur.lor celor prezenji.

Deciziile privind bugetul qi patrimoniul CCD Timiq se iau cu majoritatea sirnpli din totalitatea

membrilor Consiliului de Administralie.

Ail. f6 - (1) in conformitate cu art. 3 lit. m din Legea Educatiei NaJionale x. 1/20ll cu toate

modificlrile 9i completdrile ulterioare, Consiliul de Administraji e iSi bazezzd activitatea pe

principiul transparenlei, concretizat in asigurarea vizibili@ii totale prin comurLicarea periodicd gi

adecvatd a hotiirdri lor adoptate.

(2) Hotnririle Consiliului de Administralie se tehnoredacteazl in termen de cel mult 2 zile

lucrAtoare de la data gedinlei.

(3) HotirArile Consiliului de Administralie sunt ficute publice prin afiqrre pe site-ul CCD

Timig 9i la avizierul instituliei, spre consultare pe perioada semestrului in care au fost emise. Dupd

aceasfi perioadI, ele pot fi consultate la dosarul Consiliului de Administralie.

(4) Ho6rdrile Consiliului de Administralie sunt aduse la cunogtinla celor vizali, in scris,

prin transmiterea unui exemplar al hotdrArii, in termen de 48 de ore de la ermiterea hotlrdrii.
Hotlrdrile carc vizeazl direct responsabilitdli pentru persoane din institulie vor fi aduse la
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cunogtinti prin decizie a directorului CCD Timig, transmisd de cetre compartimentul secretariat cu

confirmare de primire.

{rt. 17 - Dezbaterile, punctele de vedere ale participanlilor gi hotirAr:le Consiliului de

Administra{ie se consemneazd in registrul de procese verbale al Consiliului de Administralie.

HotErArile adoptate se consemneazd in registrul de hotdrriri de cdtre secretarul consiliului.

Art. 18 - La gedintele Consiliului de Administralie pot participa, cind este cazul, in calitate de

invitali fErd drept de vot, salariali ai institutiei, reprezentanli ai unor instihrlii sau organizaJii

partenere, a ciror participare este necesari in funcjie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi

a $edinlei.

6. Dispozifii tranzitorii qi finale

Art. 19 - Modificarea Regulamentului Consiliului de Administratie se fa,:e

Consiliului de Administra{ie al CCD Timiq.

Art. 20 - Regulamentul Consiliului de Administralie intri in vigoare la data

pnn hotirdre a
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Preqedinte CA,

Prof. dr.


