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                                                                                                   Nr.  11792 din 01.10. 2020 

  

Aprobat,                                                                                                   Avizat, 

Inspector Școlar General,                         Inspector Școlar General Adjunct, 

Prof. Gabriel HÂRTIE                                           prof. dr. Ada Alexandrina Macovei  

           

 

 

 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL CONSILIULUI CONSULTATIV 

PENTRU DISCIPLINA GEOGRAFIE 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 
I. Dispoziții generale. 

       

        Art. 1  Consiliul Consultativ pentru disciplina geografie se constituie şi funcţionează în 

conformitate cu art. 95, alin. 3 din Legea  Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 şi a art. 9 alin. 1 şi 2 

din OMECTS nr. 5530 din 5.10.2011 privind Regulamentul de Organizare si Funcţionare al 

Inspectoratelor Şcolare Judeţene, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si al 

Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoșani.  

      

        Art. 2 Prezentul regulament cuprinde prevederi privitoare la funcționarea, conducerea, 

componența, condițiile și modul de selecție al profesorilor în Consiliul Consultativ  

 

II. Componenţa Consiliului Consultativ  

        

       Art. 3.   Consiliul Consultativ la disciplina geografie este alcătuit din 11 membri. 

        

       Art.4. (1) Membrii consiliului consultativ  sunt aleşi prin vot la începutul fiecărui an școlar 

la propunerea inspectorului şcolar de specialitate sau a altor profesori; 

                  (2) Membrii consiliului consultativ vor îndeplini condiții de profesionalism,  

deontologie profesională, conduită morală și performanță în carieră.  

        

        Art. 5. Inspectorul şcolar pentru geografie face parte de drept din Consiliul consultativ și 

asigură conducerea acestuia. 

        

        Art. 6. Consiliul consultativ desemnează, din rândul membrilor acestuia, un secretar, care 

asigură comunicarea, convocarea la şedinţe a membrilor şi întocmirea proceselor-verbale ale 

întrunirilor. 
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III. Organizare şi funcţionare 

        

      Art. 7. Consiliul consultativ se întrunește în sesiuni ordinare semestrial sau în sesiuni 

extraordinare la solicitarea președintelui, a inspectorului școlar general sau a 2/3 din nr. 

membrilor. Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului Consultativ este obligatorie 

       

      Art.8 (1) Activitatea Consiliului Consultativ se desfăşoară pe baza unui program anual de 

activități, la începutul anului şcolar. 

                (2) Președintele Consiliului Consultativ desemnează responsabilitățile pentru fiecare 

membru.  

       

        Art.9. Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile Consiliului 

Consultativ se consemnează în registrul de procese-verbale, înseriat şi numerotat de către 

secretarul acestuia. 

 
IV. Atribuţiile Consiliului Consultativ 

      

   Art. 10. Consiliul Consultativ are următoarele atribuții:: 

a. Contribuie la cercetarea de specialitate prin: 

- aplicarea politicilor educaţionale și a curriculum-ului naţional pentru disciplina 

geografie la nivelul judeţului; 

- Propuneri de măsuri și activități pentru îmbunătățirea activității profesorilor de 

geografie 

- Propuneri pentru tematica activităților cercurilor pedagogice 

- Realizarea de sinteze și analize a programelor, manualelor școlare și auxiliarelor 

- Monitorizarea nivelului de pregătire al elevilor prin analiza rezultatelor obținute la 

olimpiade și concursuri școlare 

b. Coordonează olimpiada și concursurile școlare la disciplina geografie și propune 

componenţa comisiei de organizare şi evaluare pentru concursuri şi olimpiade şcolare, 

etapele locală, judeţeană şi regională/interjudeţeană  

c. Coordonează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ pentru specialitatea 

geografie, perfecţionarea şi modernizarea acestuia; 

d. Contribuie la asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul 

specialităţii; 

e. Acordă, prin inspectorul de specialitate, recomandări candidaţilor înscrişi la concursul 

pentru acordarea gradaţiei de merit   

f. stabililește calendarului de desfăşurare a etapelor locale/judeţene ale olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare, precum şi a locaţiilor acestora; 

g. realizează proiecte în domeniul identificării, pregătirii, stimulării şi valorificării 

potenţialului elevilor capabili de performanţă  

h. realizează evaluarea dosarelor pentru acordarea gradaţiilor de merit, elaborează raportul 

de evaluare a dosarelor şi desemnează cadrele didactice care obţin gradaţia de merit la 

nivel judeţean pentru disciplina geografie  

 

      Art. 11. Preşedintele consiliului consultativ are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor consiliului; 

b) pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor; 

c) elaborează planul anual de activitate al consiliului consultativ, pe care îl supune, spre 

aprobare, plenului consiliului; 
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d) elaborează sinteze semestriale şi anuale privind starea învăţământului pentru 

specialitatea geografie, pe care le prezintă consiliului consultativ; 

e) supune aprobării consiliului consultativ planul managerial anual şi semestrial; 

f) stabileşte sarcinile membrilor consiliului consultativ; 

g) asigură conducerea operativă a consiliului consultativ. 

 

Art. 12. Membrii consiliului consultativ au următoarele atribuţii: 

a) exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisiei; 

b) participă la lucrările comisiei. 

    

      Art. 13. Secretarul consiliului consultativ are următoarele atribuţii: 

a) asigură convocarea membrilor la şedinţele consiliului consultativ; 

b) redactează procesele-verbale; 

c) asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor necesare şi a tematicilor de şedinţă; 

d) asigură legătura dintre membrii comisiei. 

 

V. Dispoziţii finale 

 

Art. 14. Calitatea de membru în consiliul consultativ pentru disciplina geografie nu 

presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă. 

Art. 18. Prezentul regulament întră în vigoare la data aprobării acestuia de către consiliul de 

administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.  

 

 

 

 

Inspector școlar - disciplina geografie 

Prof. Iulian Cătălin NECHIFOR 
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Anexa 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ la 

disciplina geografie, judeţul Botoşani 

 

Consiliul Consultativ  disciplina Geografie   

An şcolar 2020 – 2021 

 

Nr. 

crt 
Nume şi prenume 

Grad  

didactic 

Unitatea şcolară de 

provenienţă 
Responsabilitatea în cadrul Consiliului  

1. 
Nechifor Iulian 

Cătălin 
I 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Botoşani 
preşedinte 

2. Petrea Mariana I 

Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu” 

Botoşani 

Coordonarea și organizarea desfăşurării 

olimpiadei și concursurilor şcolare la 

disciplina  geografie 

3. Cocuţi  Lăcrămioara I 

Şcoala Gimnazială 

„Grigore Antipa” 

Botoşani 

Coordonarea și monitorizarea 

desfășurării activității responsabililor de 

cerc pedagogic 

4. 
Ursulică Teodora 

Estera 

Dr  

I 

Colegiul Național ,,AT 

Laurian,, Botoșani 

Coordonarea și organizarea desfăşurării 

olimpiadei și concursurilor şcolare la 

disciplina  geografie 

5. Roman  Tatiana I 
Liceul „Regina Maria” 

Dorohoi 

Selecție și coordonare activitate elevi 

capabili de performnață 

6. Pancu  Dumitru I 
Liceul Teoretic „Dr. M. 

Ciucă”Săveni 

Coordonarea și organizarea desfăşurării 

olimpiadei și concursurilor şcolare la 

disciplina  geografie  

7. Prisacariu  Alin I 
Liceul „Dimitrie 

Cantemir” Darabani 

Monitorizarea resurselor materiale și 

umane ale școlilor din jud. Botoșani 

8. Ghebac Ovidiu I 

Școala Gimnazială 

„Mihail Kogălniceanu” 

Dorohoi 

Coordonarea și organizarea desfășurării 

activităților practice și extracurriculare 

ale elevilor și cadrelor didactice 

9.  Blandă Viorica 
Dr  

I 

Școala gimnazială nr. 7 

Botoșani 
Coordonare de parteneriate și proiecte 

10. Nechifor Cristina I 
Colegiul Național ,,Gr 

Ghica,, Dorohoi 

Monitorizare activitate de perfecționare a 

profesorilor de geografie 

11. Anisie Maria I 
Liceul Teoretic „Grigore 

Antipa” Botoşani 

Responsabil imagine 

secretar 

 

 

  


