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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul intern de organizare și funcționare (în continuare – Regulament) stabilește
cadrul normativ al raporturilor privind proiectarea, organizarea și funcționarea instituției publice
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca (în continuare – instituție) fiind elaborat în acord cu:
1) Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014;
2) Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin
învăţământ dual (HG nr.70 din 22.01.2018);
3) Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova (HG nr. 1016 din 23.11.2017);
4) Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie
şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de
formare continuă (HG nr.616 din 18.05.2016);
5) Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a
instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic;
6) Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional / tehnic pentru anii 2013-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013;
7) Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional
tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din Republica Moldova, aprobat prin OME nr. 550
din 10.06.2015;
8) Modificările unor ordine ale Ministerului Educației (de organizare și funcționare a
instituțiilor de învățământ professional tehnic) aprobate prin ordinu Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării nr. 232 din 13.03.2019;
9) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programele de
formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară din Republica Moldova
aprobat prin OMECC nr. 894 din 12.06.2018;
10) Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin
OMECC nr. 1127 din 23.07.2018;
11) Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din
16.12.2015;
12) Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr.
234 din 25.03.2016;
13) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.1086 din
29.12.2016;
14) Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului,
nr. 858 din 23 august 2013;
2. Instituția este persoană juridică cu structură proprie ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu
drept de gestiune operativă internă, cu personal de conducere, didactic, didactic auxiliar ți nedidactic,
dispune de ștampilă cu Stema de Stat, emblemă, logo, imn, firmă cu denumirea instituției afișată pe
frontispiciul clădirii în care este stabilit sediul, bilanț financiar propriu, activează în baza principiilor
de autogestiune financiar-economică și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului
Finanțelor în lei și în valută străină, cod fiscal precum și alte atribute ale persoanei juridice.
3. Instituția execută lucrările de secretariat, arhivă, documentaţie, contabilitate şi statistică în
modul stabilit.
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4. Documentaţia Instituției se perfectează şi se completează sistematic în conformitate cu
Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice,
pentru instituțiile, organizațiile și agenții economici.
5. În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 851 din 08.07.2016, Instituția de învățământ
profesional tehnic Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros” este arondată la Centrul de Excelență în
Educație Artistică ,,Ștefan Neaga”.
II.

MISIUNEA, VIZIUNEA INSTITUȚIEI

6. Instituția are Misiunea de a asigura pregătirea specialiştilor calificaţi la următoarele programe
de formare profesională: prelucrarea artistică a materialelor, biblioteconomie şi asistenţă
informaţională, interpretare instrumentală, dirijare corală, dans, regie, turism precum și dezvoltarea,
eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele
economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre
sistemul educațional și sectorul real al economiei.
7. Viziunea instituției constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă capabile de
autodezvoltare care, posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare
pe piaţa muncii, dar şi independenţa de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intelectual în
contextual valorilor naţionale şi universal asumate.
8. Pentru realizarea cu succes a acestei oferte educaţionale este necesar crearea unui mediu
educaţional adecvat, calitativ şi productiv centrat pe elev, care să se bazeze pe următoarele principii
de organizare şi formare a specialistului:
a) crearea unui mediu de învăţare autentic pentru realizarea obiectivelor proiectate şi însuşirea de
noi cunoştinţe;
b) formarea de deprinderi şi competenţe transversale şi profesionale;
c) îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea noilor calităţi legate de relaţiile
activităţilor în industria artelor, business şi administrare;
d) valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii;
e) raportarea activităţii de învăţământ la standardele naţionale de referinţă şi la bunele practici
naţionale şi internaţionale;
f) dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor manageriale.

III ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EDUCAȚIONALE
9. Instituția exercită funcția de formare profesională a specialiștilor calificaţi în conformitate cu
Cadrul Naţional al Calificărilor (nivelul 4 ISCED) HG nr. 1016/2017, Nomenclatorul domeniilor de
formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor HG nr. 853/2015.
10. Instituția îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu standardele naţionale de referinţă şi
standardele de evaluare externă a calității.
11. Programul de activitate al Instituţiei este stabilit de administraţie şi se desfăşoară în baza
Planului strategic de dezvoltare a Instituţiei şi a Planului anual de activitate, aprobate de către
Consiliul profesoral.
12. Programul de formare profesională include:
a) planul – cadru de învăţământ şi planurile de învăţământ pe specialităţi;
b) curriculumurile pe unităţi de curs (discipline/module);
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c) ghiduri metodologice de aplicare a curriculumurilor
13. Programele de formare profesională tehnică nivelul 4 ISCED au durata de:
a) 4 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale;
b) 3 ani – la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în baza certificatului de studii liceale
sau un act de studii echivalent/ atestatului de studii medii de cultură generală.
14. Admiterea la programele de formare profesională nivelurile 4 ISCED se face în baza
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor şi în condiţiile
stabilite de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, pe locuri cu finanţare
de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, achitată de către persoane fizice sau juridice.
15. Programele de formare profesională tehnică nivelul 4 ISCED se finalizează cu susţinerea
benevolă a examenului naţional de bacalaureat şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare
şi/sau a lucrării de diplomă, cu eliberarea Diplomei de studii profesionale, care conferă atât dreptul de
încadrare în câmpul muncii a absolvenților, conform calificării obţinute câît și continuarea studiilor la
următorul nivel.
16. Învăţământul în instituție se realizează în limba română.
17. Regimul de activitate al instituției este de 5 zile pe săptămână.
18. Anul de studii începe la 1 septembrie şi are o durată de 42 de săptămâni, inclusiv 2 semestre
egale a câte 15 săptămâni, două sesiuni de examene, stagiile de practică la care se adăugă vacanţe.
19. Sesiunile de examinare se programează pe 1-4 săptămâni semestrial. Tezele se vor desfășura
în ultemele două săptămâni ale semestrului sau la ultima oră.
20. Pentru lichidarea restanţelor şi/sau contestarea notelor, se programează, suplimentar, două
sesiuni repetate de examinare de 1-2 săptămâni, care nu se includ în graficul procesului de
învăţământ.
21. Graficul sesiunii repetate pentru lichidarea restanţelor academice se aprobă prin ordinul
directorului, la decizia Consiliului de administraţie. Pe parcursul anului de studii, se programează
vacanţele: de iarnă - până la două săptămâni, vacanţa de primăvară – 1 săptămână şi vacanţa de vară până la 8-9 săptămâni.
22. Zilele de sărbătoare nelucrătoare Conform Codului muncii, în Republica Moldova, sunt:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua Internațională a Femeii; - prima și a doua zi de Paște conform calendarului
bisericesc; - ziua de luni la o săptămînă după Paște (Paștele Blajinilor);
- 1 mai – Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei;
- 27 august – Ziua Independenței;
- 31 august – sărbătoarea ,,Limba noastră”;
- 25 decembrie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou).
23. Orarul orelor de curs este întocmit de directorul adjunct pentru instruire și educație, coordonat
cu Comitetul sindical şi se aprobă de director, orarul lecţiilor individuale este întocmit de profesorii
respectivi şi aprobat de directorul adjunct pentru instruire și educație.
24. Instituția îşi desfăşoară activitatea în două schimburi începănd cu orele 800 şi terminând
schimbul doi la orele 1915
25. Durata orei este de 45 min sau 90 min cu un repaus intermediar de 5 min şi 30 min între lecția
a patra și a cincea.
26. Orarul ocupaţiilor individuale se întocmeşte de către catedre în coordonare cu Comitetul
Sindical și se avizează pe panoul de avize.
27. Se stabileşte regimul de activitate al Instituției cu cel mult 36 de ore contact direct în 5 zile de
activitate (cu excepţia orelor unităţilor de curs la libera alegere şi opţionale).
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28. Planificarea stagiilor de practică este obligatorie. Acestea se organizează conform
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, în alternanţă cu orele
teoretice sau pe parcursul lunii mai în funcţie de planul de învățământ la specialitatea respectivă sau
realizarea acestora în colectivele de creaţie din licee, Palatul Culturii, Teatrul “V. Apostol”, Casa de
Creaţie pentru copiii din teritoriu.
29. La începutul anului de studii este emis ordinul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de
practică care include: perioada, locul, conducătorul stagiului de practică, semnăturile elevilor și
conducătorului.
30. Instituția stabileşte parteneriate (contracte, acorduri) cu agenții economici – baze de practică,
instituţiile de aplicație.
31. Efectivul unei grupe la disciplinele de cultură generală este de până la 20-25 de elevi.
32. La disciplinele limbi străine, informatică grupa mai mare de 25 elevi se va diviza în două
subgrupe.
33. Componenţa grupelor la disciplinele „Solfegiu”, „Teoria muzicii”, „Armonia”, „Teoria
formelor muzicale” – poate fi de 5-8 elevi, „Ansamblul instrumental” este de la 2 elevi, „Literatura
muzicală”, „Folclorul muzical”, „Teoria corului”, „Metodica” poate fi de 10-12 elevi.
34. Pentru ridicarea nivelului interpretativ al orchestrelor şi corului se admite includerea pînă la 6
maeştri de concert în limita orelor prevăzute de planul de învățământ pentru maeștii de concert.
35. Frecvenţa la orele de curs este obligatorie.
36. Evidenţa frecvenţei elevilor se înregistrează în registrul grupei respective de către profesori şi
dirigintele grupei.
37. Notele semestriale, rezultatele examenelor, numărul de credete se consemnează în catalog,
borderoul de note, fişa personală, matricole, registru matricol.
38. În Instituție se aplică Sistemul de Credite de Studii Transferabile (ECTS).
39. Organizarea procesului educațional în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile se
efectuează în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
40. Activitatea educaţională în colegiu se bazează pe:
- Plan – cadru;
- Plan de învățământ;
- Curricule pe unităţi de curs;
- Ghiduri metodologice;
- Planuri de lungă durată
41. Instituţia activează în conformitate cu planurile de învăţământ şi curricula coordonate cu
agenții economici din domeniu, catedrele de profil ale instituţiilor de învăţământ superior şi aprobate
de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
42. Curricula unităților de curs sunt elaborate de către profesori cu grad didactic superior, I, II.
43. Pentru realizarea programelor de formare profesională pot fi utilizate programe şi manuale
alternative, conținutul cărora asigură realizarea procesului educaţional în conformitate cu
Curriculumul în învățământul profesional tehnic.
44. Evaluarea calităţii în instituţie se realizează în baza standardelor naţionale de referinţă a
standardelor de acreditare şi metodologiei elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Învăţămînt Profesional şi aprobate de Guvern.
45. În instituţie activează Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității în baza Strategiei și
Regulamentului aprobat de către Consiliul de administrație.
46. Componenta de evaluare prevede tipurile şi modalităţile de evaluare a finalităţilor de studii
exprimate în competenţe transversale și profesionale.
47. Determinarea modalităţii de evaluare curentă se efectuează în conformitate cu particularitățile
unităţii de curs, volumul şi durata studierii acesteia.
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48. Instrumentele de evaluare curentă pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, referate și proiecte,
interviuri, portofolii, concert, expoziţie, probă sportivă, evaluare asistată de calculator etc.
49. Evaluarea curentă a rezultatelor învăţării se face cu note întregi de la „10” la „1”.
50. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se efectuează sistematic, atât la orele de contact direct cât și
la orele de activitate individuală ghidată de profesor.
51. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se efectuează sistematic în cadrul lecţiilor sau activităţii
practice.
52. Instituția este autonomă în alegerea modului şi a formelor de verificare a cunoştinţelor
elevelor.
53. Evaluările finale ale unităţilor de curs se vor realiza prin examene cu note . Calificativul
“admis/respins”, ”scutit” va fi utilizat pentru unitatea de curs - Educaţia fizică pentru grupele speciale.
54. Numărul de note/ calificative curente acordate fiecărui elev pe perioada unui semestru
trebuie să fie, cel puțin, egal cu numărul săptămînal de ore de curs, de contact direct, studiu ghidat,
dar nu mai mic de 3.
55. Numărul de ore pentru examenele de promovare se calculează după formula:
Nr. de examene * nr.de elevi * 15 min / 45 min
56. Media aritmetică a tuturor notelor semestriale constituie media generală. Aceasta se calculează
doar pentru elevii promovaţi. Pentru elevii restanţieri sau amânaţi media generală se calculează după
promovarea disciplinelor la care elevul este corigent sau amânat.
57. Acordarea creditelor de studii se efectuează concomitent cu obţinerea notei finale promovabile
la unitatea de curs și se înregistrează în borderoul de examen.
58. Media generală la unitatea de curs se va constitui din: 60 la sută din media semestrială şi 40 la
sută din nota de la examen (evaluare finală). Media generală la unitatea de curs și numărul de credite
acordate se înregistrează în carnetul de note.
Exemplu: Elevul pe parcursul semestrului a acumulat următoarele note, consemnate în
catalogul școlar: Ore teoretice -8,7,5; Ore de laborator - 9,8,8; Ore de studiu individual ghidat 10,7,8. Media semestrială la unitatea de curs se calculează ca medie aritmetică a notelor curente la
toate tipurile de activitate specificate în planul de învăţămînt:(8+7+5+9+8+8+10+7+8) : 9 = 7.77 Nota
la examen(evaluare finală) - 6. Media generală la unitatea de curs: 7.77*0.6+6*0.4=4.66+2.40=7.06.
59. La disciplinele de cultură generală notarea se efectuează conform prevederilor Regulamentului
privind rezultatele învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar,
gimnazial și liceal.
60. Disciplinele de cultură generală nu se creditează.
61. Admiterea la sesiunea de examinare se efectuează de către Consiliul profesoral, decizia fiind
confirmată prin ordinul directorului.
62. Dacă elevul nu a îndeplinit lucrările practice şi de laborator la una sau mai multe discipline/
unități de curs el nu este admis la sesiune la disciplina/unitatea de curs respectivă.
63. Colocviile se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului conform unui orar stabilit.
64. Elevul apreciat cu nota sub “5” sau calificativul “respins” nu este admis la examenul prevăzut
la disciplina respectivă.
65. La solicitarea elevului, directorul poate aproba reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult
două discipline din acelaşi an de studii, în cadrul sesiunii curente.
66. În cazul când elevul nu a obţinut o notă mai mare, nota primită anterior rămâne în vigoare.
Reexaminarea pentru mărirea notei nu se repetă.
67. Examenele se susţin atât oral, practic cât şi în scris. Forma de evaluare a cunoştinţelor se
determină de Colegiu. Subiectele pentru colocvii şi examene se discută în cadrul catedrei, se vizează
de şeful catedrei şi se aprobă de directorul adjunct pentru instruire și educație.
68. La subiectele pentru examene se va include materia studiată pe parcursul a unui semestru.
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69. Catedrele respective aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice pentru
folosirea la examene.
70. Pentru elevii, care din motive de sănătate dovedite cu acte medicale nu pot participa la
activitatea de educaţie fizică se organizează grupe speciale.
71. Situaţia şcolară a elevilor respectivi se încheie pe baza trecerii unor probe şi norme de control,
adaptate posibilităţii lor.
72. Documentele medicale justificate se eliberează în mediul urban de către policlinica teritorială.
Documentele medicale se depun şi se păstrează la secretariatul Colegiului.
73. La finele fiecărui semestru se încheie situaţia şcolară a elevilor. Elevii care nu au acumulat
numărul de credite de studii prevăzut în Planul de învățămînt pentru semestrul/anul de studii sau au
obţinut media semestrială sub «5», la cel puţin o unitate de curs sau disciplină din ciclul liceal, sunt
declaraţi restanţieri.
74. Elevii care nu lichidează restanțele în termenele stabilite de Consiliul de administrație sunt
exmatriculați prin ordinul directorului.
75. Pentru elevii amânaţi şi restanţieri se stabilesc termeni de promovare al sesiunii sau de
lichidare a restanţelor (pînă la 15 septembrie şi 20 ianuarie).
76. Evaluarea finalităţilor studiilor, realizate în cadrul stagiilor de practică, obligatorii pentru
elevi, conform Planului de învăţămînt, se face de către cadrul didactic–conducător al stagiului de
practică şi îndrumătorul de practică la locul desfăşurării acesteia .
77. Toate unităţile de curs prevăzute în planul de învăţămînt pentru un semestru se vor evalua prin
examen scris, oral sau asistat de calculator. Tezele se admit pentru disciplinele liceale, în cazul
grupelor formate în baza studiilor gimnaziale.
78. Orarul sesiunii se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la cunoştinţă elevilor cu cel
puţin o lună înainte de începerea sesiunii de examene.
79. Sunt admişi la examen doar elevii care au realizat integral cerinţele pentru unitatea de curs
respectivă, media semestrială curentă nu este mai mică decît ”5”. Obţinerea unei note insuficiente la
un examen sau absenţa de la un examen nu este temei pentru a interzice elevului să susţină
următoarele examene, cu excepţia cazurilor cînd nu au fost promovate cursuri/module stabilite prin
Planul de învăţămînt drept precondiţii pentru unitățile de curs evaluate.
80. Nu sunt admişi la examen elevii apreciaţi cu note sub ”5” sau calificativul ”respins” la mai
mult de 4 discipline/unităţi de curs. Elevii apreciaţi cu note sub ”5” sau calificativul ”respins” la mai
mult de 4 discipline/unităţi de curs se exmatriculează.
81. Examenul în formă orală se susţine în faţa unei comisii constituite din cel puţin două cadre
didactice: cadrul didactic care a predat cursul respectiv şi un cadru didactic de la catedra de profil.
82. Cadrul didactic examinator are obligaţia de a le comunica elevilor rezultatele de la examenele
scrise, în termene de 3-4 zile lucrătoare.
83. Instituţia va implica în evaluare specialişti independenţi de la catedra respectivă. Înlocuirea
unuia din examinatori se face la propunerea şefului de catedră şi/sau la sesizarea elevilor şi se aprobă
prin ordinul directorului.
84. Elevul poate susţine examen într-o zi doar la o singură unitate de curs, iar intervalul între
examenele succesive trebuie să fie de 2 - 5 zile.
85. Elevii încadraţi în activităţi sportive de performanţă, festivaluri, concursuri/olimpiade
internaţionale, programe de mobilitate, concediu de maternitate, pot beneficia de sesiune specială de
examinare.
86. Elevii pot contesta nota acordată de profesor la proba scrisă în decurs de 24 de ore din
momentul anunţării rezultatelor. La susţinerea repetată a examenului, elevul poate solicita constituirea
unei comisii de examinare din trei persoane, în componenţa căreia este inclus şi cadrul didactic, care a
predat cursul respectiv.
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87. Un examen repetat poate fi susţinut cel mult de 3 ori. Neprezentarea fără motiv la examen se
consideră prima încercare. În cazul în care elevul nu obţine note de promovare şi credite după cea dea treia prezentare este exmatriculat.
88. Creditele acordate şi notele de la examen se înscriu în borderoul pentru examen și carnetul de
note al elevului.
89. Elevii care nu obţin creditele necesare promovării în anul de studii următor (conform
contractului anual de studii) şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an trebuie să realizeze cerinţele planului
de învăţământ al promoţiei respective.
90. Elevul care obţine integral credite la toate unităţile de curs obligatorii, opţionale şi la libera
alegere, prevăzute în contractul de studii pentru fiecare semestru, poate candida pentru obţinerea unei
burse de studii.
91. Elevii care au realizat integral Planul de învăţământ sunt admişi la susţinerea examenului de
calificare şi/sau a lucrării de diplomă prin ordinul directorului, în baza deciziei Consiliului profesoral.
92. Examinarea elevilor restanţieri şi amânaţi se face de către cadrul didactic care a predat
unitatea de curs / disciplina respectivă în timpul semestrului.
93. În cazuri excepţionale, în absenţa motivată a cadrului didactic care a predat unitatea de curs /
disciplina respectivă, examinarea se face de un alt cadru didactic de specialitate de la colegiu.
94. Pentru examinarea în scris la examenul de restanță sau amânat se elaborează două variante de
subiecte echivalente. Elevul are dreptul să opteze pentru una din cele două variante.
95. Examinarea orală se face pe bază de bilete, care cuprind câte două – trei subiecte. Elevul are
dreptul să răspundă la subiectele de pe cel mult două bilete.
96. Sunt declaraţi promovaţi elevii care la finele semestrului sau al anului de studii obțin nota
pozitivă şi numărul de credite de studii prevăzut în Planul de învățământ, iar la unitățile de curs de
orientare socio-umanistă au cel puțin nota„5” sau calificativul „admis”.
97. La sfîrşitul anului de învăţământ se încheie situaţia şcolară a fiecărui elev. Acest fapt se
consemnează printr-un ordin al directorului, menţionându-se pentru fiecare elev situaţia şcolară (cu
calificativul promovat, restanţier, transferat, exmatriculat).
98. Rezultatele semestrială și anuale se consemnează de către diriginții de grupe în borderouri,
fişa personală, profesori - în matricolă.
99. Stagiile de practică se creditează destinct, de regulă un credit pentru 30 de ore academice de
studiu, conform Planului-cadru.
100. Elevii care au realizat integral Planul de studii sunt repartizaţi în câmpul muncii în baza
solicitărilor parvenite de la secţiile şi direcţiile de cultură, agenţi economici din republică.
101. Examenul de calificare/ susţinerea proiectului/ lucrării de diplomă se realizează în baza
Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare la programe de formare
profesională tehnică aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

102. Elevii, care au absolvit ultimul an de studii şi au îndeplinit integral planurile şi programele de
învăţământ, sunt admişi la sesiunea examenelor de absolvire şi de susţinere a lucrării (proiectului) de
diplomă prin ordinul directorului.
103. La încheierea cursului teoretic şi practic de studii se va întocmi pentru fiecare grupă
academică un borderou centralizator cu notele generale pentru fiecare disciplină (inclusiv stagiile de
practică) şi se va calcula media generală pentru perioada şcolarizării fiecărui elev.
104. Nota generală la disciplină se va constitui din media notelor semestriale la disciplina / unitatea
de curs respectivă.
105. În urma examenelor de absolvire şi a susţinerii lucrării (proiectului) de diplomă, absolventului
i se va calcula media generală a notelor. Media generală a actului de studii se va constitui din:
- media generală pentru perioada şcolarizării;
- media notelor de la examenele de absolvire şi (sau) de la lucrarea (proiectul) de diplomă.
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106. În Diploma de studii profesionale se înscrie media generală, calculată până la două cifre după
virgulă, cu cifre şi litere.
107. În caz de nepromovare sau neprezentare a candidatului din motive întemeiate, confirmate prin
acte justificative, Examenul poate fi susținut repetat, în cadrul sesiunii suplimentare. Perioada de
organizare și desfășurare a sesiunii suplimentare se decide de către instituție dar nu mai târziu de 30 zile
din data desfăşurării Examenului.

108. Costurile de organizare a sesiunii suplimentare sunt acoperite de către candidați, cu excepția
candidaților care nu s-au prezentat la Examen din motive întemeiate, confirmate prin acte
justificative. Directorul instituției aprobă devizul de cheltuieli pentru organizarea sesiunii repetate și îl
aduce la cunoștința candidaților.
109. Neprezentarea candidatului, din motive nejustificate, la Examen este calificată drept
nesusţinere a acestuia.
110. Obţinerea unei note mai mici decât „5” este calificată drept nepromovare a Examenului.
Candidaților, care nu au promovat Examenul, li se eliberează, la cerere, adeverință care atestă
finalizarea studiilor validată prin ştampila instituţiei şi semnătura directorului.
111. Numărul de ore pentru examenele de calificare se calculează după formula:
Nr.de examene * nr.de elevi * 25 min / 45 min
112. Comisia de evaluare și calificare acordă elevilor care au promovat probele de absolvire,
calificarea specificată în Planul de învățământ și eliberează Diploma de studii profesionale și
suplimentul la diplomă.
113. La sfîrşitul semestrului şi după încheierea anului şcolar Consiliul profesoral analizează
activitatea educaţională şi ia deciziile de rigoare pentru perfecţionarea acesteia.
114. Anual până la data de 15 octombrie, directorul Colegiului prezintă Ministerului Educaţiei,
Culturii și Cercetării raportul de activitate, plasându-l pe pagina web a instituției.
IV DIRECȚIILE PRINCIPALE DE COLABORARE CU ALTE INSTITUȚII
115. Instituția poate colabora cu oricare instituție de învățământ din țară și din afara țării.
116. Administrația instituției și personalul didactic pot participa în grupuri de lucru comune
organizate de MECC, Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga” sau alte instituții de
învățământ.
117. Direcţiile principale de colaborare cu alte instituții sunt următoarele:
elaborarea şi coordonarea planurilor de învăţământ pe profiluri, specialităţi şi specializări;
elaborarea şi aprobarea a curricula unităților de curs, care asigură continuitatea studiilor
colegiu-universitate;
elaborarea recomandărilor metodice pentru perfecţionarea procesului didactic;
elaborarea standardelor profesionale de calificare şi determinarea calificării pentru specialistul
cu studii profesional tehnice;
elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea Nomenclatorului pe profiluri, specialităţi şi
specializări;
contribuţia la dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu utilaj modern;
editarea manualelor, a materialelor didactice, a lucrărilor metodice etc.;
folosirea fondului de manuale şi literatură a bibliotecilor, în conformitate cu regulamentul de
activitate al bibliotecilor respective;
organizarea șchimbului de experiență, master – klas organizate în cadrul instituției;
organizarea activităţilor de cercetare cu elevii şi desfăşurarea concursurilor profesionale,
olimpiadelor pe discipline, a competiţiilor sportive etc.;
perfecţionarea calificării cadrelor didactice din colegiu, inclusiv prin doctorat şi alte forme de
instruire postuniversitară, acordarea asistenţei didactice şi metodice catedrelor de profil din colegiu;
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participarea profesorilor din colegiu la seminare şi conferinţe metodico-ştiinţifice, organizate
de Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, USARB, CEEA „Ștefan Neaga” etc;
asigurarea continuităţii studiilor;
organizarea eficientă a colaborării internaţionale etc.

V. MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI

-

118. Managementul Colegiului de Arte “Nicolae Botgros” or. Soroca este asigurat de către Director
în coordonare cu organele administrative și consultative:
Consiliul profesoral;
Consiliul de administraţie;
Consiliul metodico-științific;
Consiliul artistic;
Catedrele
Consiliul elevilor.
Consiliul profesoral

119. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al colegiului, activând în baza art. 69
din Codul Educației al Republicii Moldova și art.27 din Regulamentul – cadru de organizare și
funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
120. Consiliul profesoral este prezidat de directorul colegiului.
121. Consiliul profesoral activează în baza și în conformitate cu, Regulamentul – cadru de
organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar, prezentul Regulament.
122. Componenţa Consiliului profesoral este consemnată prin ordinul directorului pentru o
perioadă de un an de studii.
123. Cadrele didactice au dreptul și sunt obligate să participe la ședințele consiliului profesoral.
124. Absența nemotivată de la ședința Consiliului profesoral se consideră abatere profesională.
125. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi și sunt
obligatorii pentru personalul colegiului, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea
de vot se stabilește la începutul ședinței.
126. Directorul numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor
didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor
consiliului profesoral.
127. Şedinţele Consiliului profesoral se convoacă trimestrial ori de cîte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul cadrelor didactice, şi sunt
deliberative la prezenţa majorităţii simple din numărul total de membri.
128. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul proceselor -verbale al Consiliului profesoral.
129. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu paginile
numerotate. Pe ultima foaie, directorul instituţiei ştampilează şi semnează, pentru autentificarea
numărului paginilor şi a registrului.
130. Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.).
131. Preşedintele Consiliului profesoral, de comun cu alţi membri ai administraţiei, organizează şi
controlează îndeplinirea deciziilor aprobate.
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132. Rezultatele controlului se aduce la cunoştinţa Consiliului profesoral în caz de necesitate,
organizează dezbateri pe marginea lor.
133. Consiliul profesoral activează în baza unui plan de activitate.
134. Planul de activitate al Consiliului profesoral este elaborat de către directorul adjunct pentru
instruire și educație în temeiul propunerilor parvenite de la catedrele de specialitate.
135. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
 aprobă Statutul instituţiei;
 aprobă Planul de dezvoltare strategică al instituției;
 aprobă Planul anual de activitate al instituției, precum și al altor subdiviziuni interne;
 aprobă Regulamentul intern de activitate și urmărește respectarea lui de către toți elevii și
salariaţii instituției;
 aprobă raportul anual de activitate al instituției;
 aprobă componența nominală a Consiliului de administrație;
 propune și aprobă componența nominal a diferitor comisii care își desfășoară activitatea în
cadrul instituției;
 examinează și aprobă lista cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/confirmarea
gradelor didactice cu respectarea legislației în vigoare;
 coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituție şi determină acţiunile
pentru perfecţionarea acestei activităţi;
 analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale a
instituţiei;
 contribuie la generalizarea și promovarea experienței înaintate a personalului didactic în scopul
îmbunătăţirii procesului de instruire;
 contribuie la perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri și stagii de formare continuă,
inclusiv studii de masterat și doctorat;
 examinează planurile de învăţământ şi le propune spre aprobare Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării;
 determină tehnologiile educaţionale adecvate procesului de instruire, determină modalităţi de
modernizare a procesului didactic;
 discută probleme privind realizarea prevederilor planurilor de învăţământ şi a curricula
aprobate;
 examinează dări de seamă despre rezultatele activităţii profesorilor, apreciază nivelul lor
ştiinţifico-metodic;
 examinează activitatea catedrelor;
 discută şi aprobă măsuri de realizare a unui sistem de cerinţe unice privind conţinutul
educaţional şi instructiv al lecţiilor;
 examinează rapoartele preşedinţilor Comisiilor de examinare şi calificare;
 examinează raportul secretarului Comisiei de admitere;
 discută periodic informaţii, comunicări, referate metodice, proiecte metodice, ale profesorilor
pe diverse probleme instructiv-educative;
 ia act și decizii privind soluționarea unor solicitări, sesizări din partea elevilor, părinților,
salariaților instituției;
 ia decizii privind admiterea elevilor la sesiunile de examinare şi la examenele de calificare,
precum şi de promovare a elevilor la finele anului şcolar;
 decide exmatricularea elevilor;
 adoptă decizii referitor la procedura de atestare cadrelor didactice în baza Regulamentului de
atestare a cadrelor didactice;
136. Cadrele didactice, care activează prin cumul în instituţia de învăţămînt în colegiu, nu pot fi
membri ai Consiliului profesoral. AceştIa pot asista la şedinţele Consiliului profesoral fără drept de vot.
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137. La şedinţele Consiliului profesoral pot fi invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor, agenţilor
economici cu care instituția are încheiate acorduri de parteneriat, părinţi, elevi.
138. La o şedinţă a Consiliului profesoral pot fi puse în discuţie două, trei probleme majore.
139. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral se înscriu într-un registru special, care
va fi paginat, broşat şi sigelat (prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei instituţiei de
învăţământ).
140. Registrul proceselor-verbale şi materialele adiacente se păstrează într-o mapă specială, în
conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de învăţămînt într-un fișet securizat ale cărui chei
se găsesc la directorul instituției.
Consiliul de administrație
141. Consiliul de administrație asigură administrarea instituției, activând în baza art.69 din
Codului Educației al Republicii Moldova, Ordinului M.E.C.C nr.550 din10.06.15.
142. Consiliul de administraţie este un organ de administrare operativă a instituţiei de învăţământ
ce asigură activitatea managerială a instituției şi se constituie anual la prima şedinţă a Consiliului
profesoral.
143. Consiliului de administraţie este compus din: director, directorii adjuncţi, contabilul-şef, şefii
de catedre, preşedintele comitetului sindical, elevi, părinți, agenți economici, reprezentanţi ai
instituțiilor cu care colaborează colegiul.
144. Consiliul de administraţie este prezidat de către directorul instituției de învățământ și activează
în baza și în conformitate cu prezentul Regulament și Regulamentul – cadru de organizare și
funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
145. La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi fără drept de vot, cadre
didactice, alt personal.
146. Hotărârile Consiliului de administrație se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a
membrilor prezenți.
147. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Planul anual aprobat la
prima şedinţă.
148. Planul de activitate al Consiliului de administraţie este parte componentă a planului
managerial şi este elaborat de către director.
149. Pentru efectuarea lucrărilor de secretariat Consiliul de administraţie alege un secretar (din lista
membrilor) la prima şedinţă.
150. Secretarul consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor Consiliului de administrație;
b) înregistrează procesele- verbale lizibil și inteligibil;
c) aduce la cunoştinţa salariaţilor şi părţilor interesate hotărârile adoptate de către Consiliul de
administrație;
d) răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi adoptate de către Consiliul de administraţie .
151. Consiliul de administrație se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de cîte ori este nevoie.
152. Deciziile luate de Consiliu sunt consemnate în procese-verbale și sunt obligatorii pentru
directorul instituției.
153. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de
procese-verbale al Consiliului de administrație, care se păstrează în instituție, se îndosariază şi se
numerotează.
154. Pe ultima pagină directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului paginilor
registrului şi aplică ştampila.
155. Atribuțiile Consiliului de administrație sunt:
 asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ în vigoare;
 aprobă anual bugetul instituției de învățământ;
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 aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de
antreprenoriat, conform legislației în vigoare;
 aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Statele-tip ale instituției de învățământ;
 aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățământ;
 aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;
 aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor;
 aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii;
 aprobă acordarea primelor și sporurilor pentru salariaţii instituției în limitele resurselor
financiare disponibile conform legislației;
 avizează fișele de post ale angajaților instituției de învățământ;
 avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resurselor financiare disponibile;
 examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico – financiară a
instituției și îl prezintă fondatotului;
 examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat;
 examinează și aprobă lista de tarifiere în conformitate cu legislația;
 monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;
 monitorizează respectarea legislației de către personalul Instituţiei, inclusiv de elevi şi
propune, după caz, sancţiuni conform legislaţiei în vigoare;
 participă la activitatea comisiilor de decontare a bunurilor materiale;
 consultă contractele de arendă;
 propune spre discuție Consiliului profesoral soluționarea unor probleme existente;
 aprobă regulamentele privind acordarea primelor, sporurilor de performanță și cu caracter
specific.
 examinează mecanisme raţionale în organizarea activităţii subdiviziunilor instituției;
 ascultă periodic informaţiile subdiviziunilor instituției despre îndeplinirea obligaţiilor de
funcţie;
 analizează condiţiile de trai şi odihnă ale elevilor în cămin şi intervine cu decizii în vederea
redresării situaţiei, în caz de necesitate;
 elaborează măsuri în vederea ocrotirii sănătăţii elevilor şi personalului didactic;
 examinează dări de seamă a şefilor de catedră şi cabinete, administratorului căminului şi
colegiului, directorilor-adjuncţi, bibliotecar, pedagog-social;
 repartizează absolvenţii în baza solicitărilor în cîmpul muncii;
 aprobă programele examenelor de absolvire şi lucrările de diplomă;
 ia decizii privind acordarea burselor de studii, sociale în condițiile legislației în vigoare;
 ia decizii privind acordarea mențiunilor elevilor și personalului instituției;
156. Preşedintele Consiliului de administraţie prezintă rapoarte semestriale despre nivelul de
realizare a planului de activitate, despre acţiunile întreprinse în scopul perfecţionării procesului
educaţional.
157. Preşedintele propune Consiliului profesoral lista nominală pentru componenţa Consiliului de
administraţie, supraveghează aplicarea în practică a deciziilor adoptate.
158. Președintele Consiliului de administrație asigură realizarea deciziilor Consiliului de
administrație.
Consiliul metodico – științific
159. Consiliul metodico - științific activează în baza art.69 din Codului Educației al Republicii
Moldova, Ordinului M.E.C.C nr.550 din10.06.15.
160. Consiliul metodico - științific reprezintă elementul structural fundamental al activităţii
metodico - științifice din colegiu.
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161. Consiliul metodico - științific este un organ pedagogic colegial de autoadministrare internă,
ce stimulează creativitatea în procesul educaţional şi iniţiativele pedagogice, urmăreşte realizarea şi
dezvoltarea acestor iniţiative.
162. Consiliul metodico - științific se constituie în scopul organizării şi monitorizării activităţii
catedrelor metodico - științifice în realizarea politicii educaţionale a statului, formării continuie a
cadrelor didactice şi manageriale în cadrul instituţiei de învăţământ.
163. Consiliul metodico - științific îşi reglementează activitatea sa în corespundere atât cu
Regulamentul intern de activitate şi Statutului instituţiei de învăţămînt cât și cu totalitatea actelor
normative în domeniul educaţional.
164. Membri ai Consiliului metodico - științifico - științific pot fi: directorii adjuncți, şefii de
catedră, cadre didactice cu performanţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grade științifice.
165. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico - științific este aprobată de către
Consiliul profesoral al instituţiei la propunerea directorului – adjunct pentru instruire și educație,
responsabil de activitatea metodico - științifico - științifică.
166. Consiliul metodico - științific se constituie, se reorganizează şi se lichidează prin ordinul
directorului instituţiei de învăţământ.
167. Consiliul metodico - științific se constituie în cazul prezenţei în instituţia de învăţămînt a cel
puţin patru catedre metodico - științifice pe discipline, unități de curs sau arii curriculare.
168. Consiliul metodico - științific se constituie o dată la 2 ani.
169. Preşedinte al Consiliului metodico - științific este directorul – adjunct pentru instruire și
educație.
170. Preşedintele Consiliului metodico - științific este responsabil de planificarea, organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor consiliului.
171. Activitatea Consiliului metodico - științific se realizează conform planului de activitate
metodico - științifică pentru anul curent de studii.
172. Planul de activitate se elaborează de către Preşedintele Consiliului metodico - științific, se
discută la şedinţele Consiliului metodico - științific, se coordonează cu directorul instituţiei şi se
aprobă de către Consiliul profesoral al instituţiei.
173. Şedinţele Consiliului metodico - științific se vor desfăşura de cel puţin două ori în semestru.
174. Preşedintele Consiliului metodico - științific este obligat să informeze membrii consiliului
despre locul şi ora desfăşurării şedinţelor.
175. La fiecare problemă discutată în cadrul şedinţelor se vor propune recomandări, care vor fi
înscrise în procesul verbal şi va fi semnat de către Preşedintele Consiliului metodico – științific și de
către secretar.
176. La şedinţele Consiliului metodico - științifico - științific pot fi invitaţi şi alţi reprezentanţi ai
colectivului pedagogic, dacă le sunt reprezentate interesele.
177. Monitorizarea activităţii Consiliului metodico - științific se realizează de către directorul
instituţiei conform planului de activitate al instituţiei de învăţământ.
178. Consiliul metodico - științific ca parte componentă a managementului instituţiei de învăţămînt
şi a structurii metodico - științifice instituţionale realizează următoarele obiective:
 elaborarea strategiei de funcţionare şi dezvoltare a activităţii metodico - științifico științifice în cadrul instituţional;
 organizarea şi dirijarea activităţii metodico - științifice a instituţiei;
 diagnosticarea asigurării metodico - științifice a procesului educaţional şi elaborarea
recomandărilor;
 aprobarea lucrărilor metodice, ghidurilor metodologice, materialelor didactice, în
conformitate cu curricula la specialitate / unitatea de curs, utilizate în procesul de formare
profesională;
 aprobarea curriculelor elaborate în cadrul catedrelor de specialitate;
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 determinarea şi formularea obiectivelor pedagogice prioritare şi stimularea
eforturilor creative ale întregului colectiv pedagogic pentru realizarea lor eficace;
 crearea condiţiilor favorabile pentru promovarea ideilor inovatoare ale cadrelor
didactice şi manifestarea iniţiativei profesionale;
 aprecierea inovaţiilor pedagogice propuse în şcoală, oferirea ajutorului metodico științific în implementarea lor;
 crearea unui spaţiu informaţional metodico - științific, ce ar contribui la dezvoltarea
sistemului educaţional instituţional şi la satisfacerea necesităţilor informaţionale,
psihopedagogice şi de formare continuă ale tuturor subiecţilor educaţionale ai instituţiei de
învăţămînt ;
 analiza periodică a rezultatelor activităţii metodico - științifice desfăşurate în instituţia
de învăţămînt;
179. Direcţiile de activitate ale Consiliului metodico - științific sunt:
- aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
- generalizarea şi propagarea experienţei avansate în cadrul instituţional;
- acordarea asistenţei metodico - științifico - științifice;
- atestarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
- informarea, cooperarea şi colaborarea în cadrul comunităţii educaţionale.
180.
Formele de activitate ale Consiliului metodico - științific:
Consiliul metodico - științifico - științific în activitatea sa promovează forme şi modalităţi
organizaţionale moderne:
- proiecte investigaţionale şi inovaţionale;
- întruniri metodico - științifice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, viziteschimburi de cadre, concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţifico-practice, lectorii psihopedagogice etc;
- organizarea cluburilor pe interese „Şcoala experienţei avansate”, „Şcoala profesorului
debutant”, „Şcoala Familiei” etc;
- elaborarea surselor informaţionale: cartea de vizită a instituţiei, cartea de vizită a Centrului
metodico - științific, revistă educaţională şi ştiinţifico-practică, buletin/buclet/fluturaş informaţional,
poster, standuri, spot publicitar, CD, web-sit, etc;
- prognozarea, planificarea şi organizarea formării continue;
- crearea reţelei metodico - științifico - științifice instituţionale din catedrele metodico - științifico
- științifice pe disciplinele şcolare sau arii curriculare, Comisia de atestare, CEIAC;
- depistarea, generalizarea şi diseminarea experienţei avansate a cadrelor didactice;
- desfăşurarea diverselor activităţi de dezvoltare profesională şi formare continuă (de ex.
Concursul „Pedagogul anului”, Concursul Diriginte-drag părinte, Concursul elaborărilor metodico științifico - științifice, Training-uri, Laboratoare de creaţie ş.a.);
- studierea şi implementarea în practica educaţională a actelor normative din domeniu.
181. Setul documentelor necesare pentru activitatea Consiliului metodico - științific include:
- Regulamentul de activitate al Consiliului metodico - științific;
- Planul de activitate a Consiliului metodico - științific pentru anul de studii;
- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului metodico - științific;
- Materiale prezentate şi discutate la Consiliul metodico - științific (referate, comunicări,
publicaţii);
- Planul de activitate al Centrului metodico - științific;
- Analiza activităţii metodico - științifice pentru anul de studii precedent;
- Obiectivele activităţii metodico - științifice pentru anul de studii curent;
- Tema de cercetare metodico - științifică a instituţiei (scopul, direcţiile principale, sarcinile
pentru anul curent);
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- Temele de cercetare psiho - pedagogică a cadrelor didactice;
- Graficul lecţiilor demonstrative şi măsurilor extraşcolare pentru anul de studii;
- Graficul desfăşurării lunarelor catedrelor;
- Ordinul de construire a catedrelor;
- Rezultatele analitice ale monitorizărilor interne a cadrelor didactice;
- Strategia de formare continuă a cadrelor didactice;
- Planul activităţilor de formare continuă în cadrul instituţional şi proiectele activităţilor
desfăşurate;
- Programul activităţilor de studiere a experienţei avansate şi materialele activităţilor
desfăşurate;
- Seminare/traininguri tematice;
- Datele despre diagnosticarea necesităţilor de formare continuă a personalului didactic;
- Planul de atestare al fiecărui an de studiu;
- Planul strategic de atestare a cadrelor didactice;
182. Documentele Consiliului metodico - științific se păstrează în arhivă pe o perioadă de 5 ani.
183. Atribuţiile Consiliului metodico - științifico - științific:
 să evalueze inovaţiile pedagogice propuse pentru implementare în colegiu şi să ofere
ajutor metodico - științifico - științific cadrelor didactice pentru aplicarea lor în practică;
 să participe la atestarea cadrelor didactice;
 să elaboreze recomandări pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ în
instituţie;
 să participe activ la pregătirea şi realizarea consiliilor profesorale şi la monitorizarea
deciziilor adoptate;
 să propună Consiliului profesoral tematica şedinţelor anuale, forme şi metode de
activitate, noi tehnologii educaţionale;
 să propună administraţiei şi Consiliului profesoral candidaturile cadrelor didactice care
merită stimulare;
 să ofere ajutor metodico - științifico - științific tinerilor specialişti, să asiste şi să
analizeze activitatea acestora;
 să participe la elaborarea graficului intern de monitorizare a cadrelor didactice şi la
elaborarea criteriilor de evaluare;
 să adopte acte normative interne cu caracter metodico – științific;
 să recomande pentru publicaţie materialele elaborate de cadrele didactice;
 să analizeze rezultatele dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi să propună
studierea experienţei avansate a unor cadre didactice;
 să analizeze rezultatele cercetărilor psihopedagogice a cadrelor didactice şi să adopte
recomandări metodico – științifice;
 să aprecieze activitatea catedrelor metodico - științifice şi a cadrelor didactice;
 să aprobe graficul de desfăşurare şi să evalueze rezultatele concursurilor cu caracter
cognitiv, olimpiadelor, conferinţelor ştiinţifico-practice a elevilor şi profesorilor.
184. Consiliul metodico - științific îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual elaborat în
concordanţă cu proiectul managerial al instituţiei de învăţământ profesional tehnic postsecundar și
postsecundar nonterțiar.
185. Administraţia instituţiei de învăţămînt monitorizează activitatea Consiliului metodico științific.
186. Activitatea Consiliului metodico - științific este analizată şi apreciată de către Consiliul
pedagogic.
187. Activitatea în cadrul Consiliului metodico - științific nu este remunerată.
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188. Consiliul de administraţie poate stimula prin diverse forme iniţiativele metodico – științifice
ale cadrelor didactice (spor pentru performanță, spor cu caracter specific).

Consiliul artistic
189. Consiliul artistic se organizează și funcționează în baza prezentului regulament aprobat de
Consiliul profesoral.
190. Consiliul artistic monitorizează și coordonează activitatea artistică a instituţiei, membrii săi
fiind numiţi de către director.
191. Membri ai Consiliului artistic pot fi: profesori, conducători ai colectivelor instituției, elevi.
192. Președinte al Consiliului artistic poate fi unul din membri.
193. Președintele Consiliului artistic este ales la prima ședință a consiliului din rândurile membrilor
prin vot deschis.
194. Elevii membri ai Consiliului artistic nu pot fi propuși în calitate de Președinte al Consiliului.
195. La prima ședință este propus și ales secretarul consiliului.
196. Secretarul Consiliului artistic înregistrează procesele verbale ale ședințelor în registrul
proceselor verbale.
197. Funcţionarea Consiliului artistic:
- se ȋntruneşte de câte ori este nevoie
- convocarea se face de către preşedinte
- procesele verbale ale şedinţelor se consemnează ȋntr-un registru special şi constituie acte
decizionale ale Consiliului artistic.
198. Atribuţiile şi competenţele Consiliului artistic:
- analizează propunerile privind repertoriul colectivelor;
- analizează și aprobă scenariile activităților extracurs organizate în colegiu;
- vizionează penultima și ultima repetiţie generală a activităților organizate în colegiu sau la
care colegiul este parte;
- analizează activitățile desfășurate în cadrul colegiului sau la care colegiul este parte;
- avizează activitatea artistică a elevilor colegiului ȋn spaţiul public;
- avizează participarea elevilor instituției la competiţii de profil, concursuri, olimpiade;
- stabileşte strategia de publicitate a instituției
199. Activitatea Consiliului artistic nu este retribuită.
VI. CATEGORIILE DE PERSONAL
200. În instituție activează următoarele categorii de personal:
- personal de conducere: directorul, directorii -adjuncți;
- personal didactic: cadre didactice, maeştri de concert;
- personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi;
- personal nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.
201. Structura instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabileşte prin
statele de personal care se aprobă de către fondator.
202. Angajarea personalului de conducere şi a personalului didactic se face prin concurs, organizat
în conformitate cu Regulamentul aprobat de M.E.C.C.
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203. Evaluarea cadrelor didactice se efectuează prin evaluarea internă – anual și prin evaluarea
externă o dată la 5 ani de către organele abilitate în baza unei metodologii de evaluare aprobate de
M.E.C.C.
204. Specialiştii proveniţi din sectorul economic sau artistic vor urma modulul de pregătire
psihopedagogică pentru a obţine dreptul de a profesa în calitate de cadrul didactic.
205. Cadrele didactice și de conducere din colegiu pot obține următoarele grade didactice și
manageriale: doi, unu și superior.
206. Procedura de acordare a gradelor didactice și manageriale se stabilește de către M.E.C.C. prin
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice.
207. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se
calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
208. Norma didactică include :
- Activitatea de predare-învăţare- evaluare şi de instruire didactică conform
planului de învăţămînt;
- Activitatea metodico- ştiinţifică şi de creaţie;
- Activitatea complimentară educaţională şi de îndrumare;
209. Norma didactică se aprobă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
210. Norma didactică este precăutată de Comisia de tarifiere și aprobată de către directorul
instituţiei.
Directorul
211. Instituția este condusă de director. Funcţia de director se ocupă prin concurs public, organizat
în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi numit în post de către fondator.
212. Directorul instituţiei poartă răspundere de asigurarea condiţiilor corespunzătoare de
desfășurare a procesului de instruire, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale elevilor, de
respectarea normativelor de securitate a muncii.
213. Directorul are următoarele atribuţii:
Directorul, în limitele competenţei sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare:
- activează din numele instituţiei de învăţământ, o prezintă în toate organele administraţiei de stat,
precum şi în relaţiile cu alte organizaţii, persoane juridice şi fizice;
- dirijează şi controlează folosirea fondurilor fixe şi circulante ale instituţiei de învăţământ, încheie
contracte, eliberează procuri, deschide conturi în instituţiile bancare;
- organizează activitatea Consiliului profesoral, Consiliul de administraţie şi a tuturor
subdiviziunilor instituţiei de învăţământ;
- emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul instituţiei de învăţământ;
- numeşte şi eliberează din post directorii adjuncţi, contabilul - şef, şefii altor subdiviziuni, alte
categorii de angajaţi;
- conduce şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie şi asigură îndeplinirea
hotărârilor lor;
- este responsabil de activitatea instituţiei de învăţământ, de dezvoltarea economică şi socială a
acesteia;
- determină obligaţiile de funcţie ale angajaţilor;
- organizează şi dirijează lucrul comisiilor de admitere în Colegiu, de repartizare a tinerilor
specialişti în cîmpul muncii, comisiei de burse,comisiei de tarificare a corpului didactic;
- asigură controlul îndeplinirii planurilor de învăţământ şi programelor, a calităţii instruirii practice
şi teoretice a elevilor;
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- efectuează controlul calităţii de predare, iniţiază acţiuni pentru dezvoltarea şi întărirea bazei
materiale şi de studii;
- aprobă graficele procesului de învăţământ a practicii pedagogice, orarele lecţiilor şi examenelor,
cursurilor de perfecţionare a profesorilor;
- asigură încheierea contractelor, acordurilor cu organizaţiile şi persoanele respective;
- participă la lucrul catedrelor;
- analizează lucrul de instruire şi educaţie, calitatea cunoştinţelor elevilor;
- stabileşte sarcinile,competenţele şi responsabilităţile fiecărui salariat;
- solicită şefilor de grupe să-şi desemneze reprezentanţii în Consiliul elevilor;
- propune Consiliului profesoral spre aprobare cadrele didactice care să facă parte din Consiliul de
administraţie;
- repartizează sarcinile, competenţele şi responsabilităţile membrilor Consiliului de administraţie;
- aprobă proiectul planului de încadrare pe disciplinele de învăţământ propuse de şefii de catedre;
- propune spre aprobare Consiliului profesoral, Planul instituțional de activitate, tematica
şedinţelor Consiliilor de administraţie, Consiliilor profesorale, activităţilor extracurs;
- numeşte diriginţii şi stabileşte constituirea grupelor ;
- coordonează echipa de întocmire a orarului;
- controlează prin asistenţe la ore şi discuţii individuale modul de pregătire a cadrelor didactice
pentru lecţii, calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii;
- supune, la începutul anului şcolar, spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului de administraţie şi
Consiliului profesoral criteriile de evaluare a activităţilor cadrelor didactice;
- aplică, după consultările cu diriginţii sau cu Consiliul de administrație, administrarea sancţiunilor
prevăzute de Regulamentul de ordine internă pentru elevi;
- informează administraţia şcolară de eventualele abateri de la disciplina şcolară, a personalului
didactic şi propune sancţiuni, în conformitate cu Statutul personal didactic;
- prezintă Consiliului profesoral rapoartele anuale asupra activităţii din colegiu;
- convoacă întâlniri sistematice cu diriginţii de grupe, analizând diferitele situaţii prezentate de
aceştia, sprijinindu-i în solicitările ce vizează optimizarea procesului educaţional şi a relaţiei profesorelev;
- semnează actele de studii şi răspunde de corectitudinea completării acestora şi celorlalte
documente şcolare;
- stabileşte acţiuni permanente pentru dezvoltarea şi perfecţionarea bazei didactico-materiale şi
pentru gestionarea judicioasă şi corectă în avantajul procesului educaţional;
- coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al instituţiei educaţionale, prin
care se stabileşte politica educaţională a acesteia.
214. Responsabilităţi:
- este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă
rapoarte semestriale şi anuale;
- coordonează activitatea Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie;
- realizează funcţiile de planificare (proiectare), organizare, coordonare, motivare-antrenare, decizie
şi controlul întregii activităţi din colegiu;
- organizează activitatea de pregătire şi desfăşurare a concursurilor şi tuturor examenelor;
- urmăreşte şi răspunde de respectarea prezentului regulament;
- răspunde de realizarea planului de venituri, cheltuieli şi a planului de investiţii la nivelul
colegiului;
- verifică corectitudinea întocmirii statelor lunare de plată;
- răspunde de arhiva colegiului, desemnând un membru al secretariatului care să se ocupe de
aceasta.
215. Autoritatea:
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- are dreptul de control asupra întregii activităţi şi a personalului angajat;
- este conducătorul colegiului şi îl reprezintă în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu
administraţia publică locală;
- în cazul în care hotărîrile organismelor de conducere colective încalcă legislaţia în vigoare, are
dreptul de veto şi informează în acest sens administraţia colegiului;
- aprobă concediul fără plată pentru personalul didactic, auxiliar şi administrativ;
- aprobă, în limita a 7 zile, concediul fără plată pentru cadrele didactice şi asigură suplinirea
acestora;
- numeşte prin decizie internă suplinirea unui cadru didactic aflat în concediu de boală;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi administrativ;
- aprobă trecerea de la o gradaţie salarială la alta a personalului angajat al colegiului;
216. Cerinţele postului:
Competenţă profesională
- cunoştinţe: studii superioare;
- calităţi şi aptitudini profesionale: grad didactic I.
217. Competenţă managerială:
- competenţe de management: cursuri de management
- calităţi şi aptitudini manageriale:
- bune cunoştinţe profesionale şi manageriale, ponderea având-o cele manageriale;
- caracter intuitiv şi creator;
- rezistenţă fizică şi psihică la solicitări;
- exemplu personal, moral şi profesional;
- prestigiu, autoritate şi responsabilitate faţă de grup;
- diplomaţie.
218. Cerinţe specifice:
- să nu aibă cazier;
- să nu facă prozelitism religios şi politic în colegiu;
- să cunoască operare P.C.
Director adjunct pentru instruire și educație
219. Atribuţii:
- verifică şi vizează planurile calendaristice ale catedrelor, cadrelor didactice, diriginţilor de grupe,
şefilor de cabinete, bibliotecarii;
- coordonează şi îndrumă activitatea catedrelor;
- aprobă şi asigură realizarea planului de învăţământ şi a programelor de studii;
- controlează ritmicitatea notării şi parcurgerea integrală a materiei;
- coordonează organizarea pregătirii suplimentare a elevilor prin meditaţii precum şi organizarea şi
desfăşurarea recapitulărilor finale;
- coordonează şi îndrumă activitatea de perfecţionare şi pregătire profesională, planificând la nivelul
Colegiului formele şi activităţile de perfecţionare;
- controlează, prin asistenţa la ore şi discuţii individuale, modul de pregătire a cadrelor didactice
pentru lecţii, calitatea procesului educaţional desfăşurat cu elevii,
- îndrumă şi coordonează modul în care sînt recuperaţi elevii corigenţi;
- aduce la indeplinire orice sarcină trasată de director pentru buna desfăşurare, a activităţii în
instituţie.
- este organizatorul şi conducătorul lucrului de instruire, educare, metodic şi poartă răspundere faţă de
director şi minister privitor la realizarea lui.
- organizează şi monitorizează activitatea tuturor subdiviziunilor: catedrelor, laboratoarelor,
cabinetelor, după specialităţi, bibliotecarului, diriginţilor de grupă pedagogului social.
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- organizează controlul şi îndeplinirea planului de lucru a tuturor subunităţilor Colegiului.
- realizează respectarea graficului procesului de studii, orarul lecţilor, consultaţiilor, examenelor,
tezelor semestreale, calculează numărului de ore de lucru a fiecărui profesor, frecvenţa lecţiilor.
- organizează controlul calităţii lucrului corpului didactic în domeniul instruirii elevilor.
- organizează şi controlează lucrul de secretariat, evidenţa şi dările de seamă a activităţii educaţionale.
- pregăteşte proiecte de ordine şi hotărâri a secţiei de învăţămînt.
- controlează realizărea planurilor de lungă durată a profesorilor, şefilor de catedre şi de cabinete.
- organizează aplicarea în procesul de învăţămînt a mijloacelor tehnice, materialelor didactice şi
intuitive, lucrărilor metodice actuale.
- coordonează lucrul consiliului metodic
- controlează frecvenţa şi reuşita elevilor. Asistă la lecţii examene.
- alcătuieşte orarul lecţiilor.
- alcătuieşte graficul de serviciu profesorilor în Colegiu.
- aprobă materialele pentru teze şi examene.
- participă la lucrul catedrelor, comisiei de tarificare şi bursă.
- duce evidenţa eliberării diplomelor de absolvire a Colegiului şi de BAC în registrele
corespunzătoare.
220. Responsabilităţi:
- Răspunde de buna organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ, a examenelor de
promovare absolvire BAC;
- Răspunde în faţa directorului prezentând informări cu privire la activitatea desfăşurată.
- Răspunde de elaborarea orarului.
221. Cerinţele postului:
Competenţe profesionale şi personale:
Studii: studii superioare în pedagogie, cursuri în management educaţional.
Experienţă în domeniu: minim 5 ani
Minim grad didactic I
Cunoştinţe temeinice pedagogice şi manageriale:
Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională:
Cunoştinţe PC
222. Calităţi:
- Caracter intuintiv şi creator;
- Capacităţi comucaţionale;
- Capaciţăţi empatice;
- Rezistenţă fizică şi psihică la solicitări;
- Rezistenţă la frustrare;
- Exemplu personal, moral şi profesional;
- Prestigiu, autoritate şi responsabilitate;
- Diplomaţie.
Director adjunct pentru instruire practică și producere
223. Relaţii funcţionale: conlucrează cu directorul adjunct pentru instruire, membrii Consiliului de
Administraţie, şefii de catedră, cadrele didactice, secţiile de cultură, licee, gimnazii, biblioteci, case de
cultură, primării;
Încheie contracte pentru desfăşurarea stagiilor de practictică pe teren.
224. Atribuţii:
- conlucrează cu şefii catedrelor pe problemele alcătuirii programelor practicii de studii şi producere
- asigură cu materiale organizarea practicii de studii şi producere.
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- organizează controlul desfăşurării practicii de studii şi producere.
- selectează bazele practicii de studii şi producere.
- pregăteşte material pentru comisia de repartizare a absolvenţilor în câmpul muncii.
- organizează legătura şi ajutorul practic al absolvenţilor Colegiului la locul de muncă.
- duce evidenţa prezenţei elevilor la locul de repartizare.
- asistă la lecţii şi analizează procesul desfăşurării practicii de studii şi producere.
- alcătuieşte dările de seamă despre lucrul practic.
- pregăteşte materiale ce ţin de practica de studii pentru Consiliul profesoral şi Consiliul de
administraţie.
- participă la organizarea orientării profesionale.
- urmărește traseul profesional al fiecărui absulvent;
- conlucrează cu diriginţii grupelor privitor la organizarea lucrului extraşcolar.
- îşi aduce aportul la asigurarea metodică a lucrului educaţional în colegiu.
- conlucrează cu Consiliul elevilor pe problemele de reuşită, frecvenţă, odihnă.
- prezintă centralizatorul de repartizare a absolvenţilor în câmpul muncii Ministerului de resort.
225. Responsabilităţi: în lipsa directorului adjunct pentru instruire preia atribuţiile acestuia, prin
dispoziţia directorului şi răspunde de buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
- Raspunde în faţa directorului, prezentând informaţii cu privire la activitatea desfăşurată.
- Răspunde de elaborarea orarului practicii pedagogice şi realizarea acestuia.
- Răspunde de calitatea desfăşurării practicii de studii şi pedagogice.
226. Competenţe profesionale şi personale:
Studii: studii superioare în pedagogie, cursuri în management educaţional.
Experienţă în domeniu: minim 3 ani
Minim grad didactic I
Cunoştinţe temeinice pedagogice şi manageriale.
227. Calităţi:
- Caracter intuintiv şi creator;
- Capacităţi comunicaţionale;
- Capaciţăţi empatice;
- Rezistenţă fizică şi psihică la solicitări;
- Rezistenţă la frustrare;
- Exemplu personal, moral şi profesional;
- Prestigiu, autoritate şi responsabilitate;
Șef comisie asigurare a calității
228. Relatii functionale:
- Intreține relatii funcționale cu salariații subordonați în mod direct precum și din celelalte
compartimente ale societății;
- Intreține relații de colaborare cu directorii si șefii de compartimente din cadrul instituției.
229. Pregatirea si experienta:
Studii- superioare
Grad didactic I
Cursuri în management educațional
Vechime: minim 5 ani in domeniu;
230. Cunostințe:
- operare calculator Microsoft office;
- cursuri de managementul calității ;
- cursuri de perfectionare .
231. Atribuţiile principale ale coordonatorului CEIAC:
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a) reprezintă CEIAC-ul în raporturile cu conducerea instituţiei şi MECC;
b) numeşte secretarul comisiei, în condițiile prezentului regulament;
c) stabileşte atribuțiile membrilor comisiei;
d) elaborează împreună cu membrii CEIAC planul operaţional de efectuare a monitorizărilor şi
a evaluării;
e) realizează informări privind monitorizarea activităţilor instituţiei;
f) informează Consiliul de administrație privind monitorizările efectuate în baza Strategiei şi
propune măsuri de ameliorare;
g) elaborează sinteze ale rapoartelor de autoevaluare, ale activităților desfăşurate prin inspecție
instituţională şi de evaluare instituțională care le înaintează atât directorului unitătii, cât și
Consiliului de administrație, Consiliului profesoral;
h) aprobă evaluarea performanțelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei,
propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul de administrație.
Personalul didactic
Drepturile și obligațiunile personalului didactic
232. Personalul didactic se bucură de toate drepturile legale stipulate în Constituţia Republicii
Moldova, Codul Muncii , Codul Educaţiei, şi Contractul de muncă.
233. Cadrele didactice au dreptul:
- să elaboreze programe de studii, să contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de
predare, să aleagă manuale şi materiale didactice, aprobate de M.E.C.C.
- să participe la perfectarea şi renovarea continuă a planurilor şi programelor analitice,
elaborarea manualelor, lucrărilor metodice, să efectueze cercetări ştiinţifice.
- cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în
timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de administraţie, se va
stabili durata absenţei permise şi condiţiile de acoperire a orelor / materiei.
- profesorii pot aduce la cunoştinţa directorilor sau a Consiliului de administraţie recomandările,
observaţiile şi doleanţele lor, verbal sau în scris.
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative şi consultative ale instituţiei
de învăţămînt;
- să li se includă în vechimea de muncă didactică în cazul transferului la o instituţie de
învăţămînt care oferă programe de studii de alt nivel;
- să se asocieze în organizaţii sindicale şi profesionale;
- să solicite, din proprie iniţiativă, acordarea de grade didactice şi titluri ştiinţifice;
- personalul didactic are dreptul la concediu de odihnă anual în condiţiile prevăzute de Codul
muncii;
234. Obligaţiile personalului didactic:
- să asigure calitatea procesului de învăţământ prin respectarea standardelor educaţionale de stat
şi a Curriculumului naţional;
- să contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de predare;
- să aleagă manuale şi materiale didactice, aprobate de M.E.C.C.;
- să participe la perfectarea şi renovarea continuă a planurilor de studii, elaborarea manualelor,
lucrărilor metodice;
- să efectueze cercetări ştiinţifice;
- să realizeze în mod profesionist activitatea educaţională;
- evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi
printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevilor
24

posibilităţi de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestora (inteligenţă, imaginaţie, spirit critic,
sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care
le va aplica;
- în perioada pregătirii pentru examene sau lucrări scrise, profesorul trebuie să fie disponibil de
a ajuta elevii în pregătirea eficientă faţă de acele probe să creeze un mediu ce ar favoriza
desfăşurarea corectă şi deschisă a testului /examenului evaluând şi apreciind elevul, să
estimeze cu grijă şi corespunzător răspunsurile elevului;
- cadrele didactice au obligația morală de a efectua în afara normei pregătirea suplimentara a
elevilor;
- să desfăşoare procesul de educaţie şi instruire în spiritul dragostei faţă de Patrie, stimei faţă de
familie, părinţi, adulţi, respectul faţă de valorile culturale, spirituale, să educe o atitudine
grijulie faţă de mediul ambiant;
- să-şi perfecţioneze nivelul profesional şi cultural;
- să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii elevilor;
- să respecte deontologia profesională ;
- să respecte drepturile elevilor;
- să creeze condiţii optime pentru dezvoltarea potenţialului individual al elevului;
- să promoveze valorile morale de dreptate, echitate, umanism , patriotism;
- să îndeplinească obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa postului şi să
respecte statutul şi regulamentele instuţionale ;
- să informeze elevii despre toate formele de violenţă şi manifestările comportamentale ale
acestora, despre persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci cînd sunt supuşi unui act de
abuz;
- să intervină pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a elevilor;
- să nu facă şi să nu admită propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă în
procesul educaţional;
- să nu implice elevii în acţiuni politice, mitinguri, demonstraţii, propagări;
- să asigure confidenţialitatea şi securitatea informaţiei care conţine date cu caracter personal;
- personalul didactic nu poate presta servicii cu plată elevilor cu care interacţionează direct în
grupa academică în activitatea didactică;
- personalului didactic şi de conducere îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub
orice formă din partea elevilor, familiilor acestora ;
- să asigure serviciu în colegiu şi cămin conform graficului aprobat de director.
236.

Sarcinile personalului de serviciu:
- fiecare cadru didactic are obligaţia de a efectua serviciul în colegiu şi cămin în funcţie de
graficul stabilit, aprobat de director;
- prezenţa profesorului de serviciu la ora 7.30;
- profesorul de serviciu supraveghează şi coordonează activităţile elevilor în pauze;
- are grijă de menţinerea curăţeniei în interiorul Colegiului.
- asigură transmiterea tuturor avizelor din partea direcţiei cadrelor didactice şi elevilor;
- părăseşte Colegiul după ultima oră de curs, asigurînd securitatea cabinetelor şi a localului.
237. Sarcinile administratorilor de serviciu:
- prezenţa în Colegiu este obligatorie la ora 7.30;
- controlează frecvenţa şi disciplina personalului, elevilor, asigură începerea organizată a zilei
de muncă;
- asigură desfăşurarea normală a programului, nepermiţînd întîrzierea cadrelor didactice la
lecţii;
- primeşte vizitatorii, ia măsuri cu privire la problemele curente ce apar;
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- controlează starea inventarului la sfîrşitul zilei de muncă, controlează starea auditoriilor, ia
măsuri pentru prevenirea accidentelor la locul de muncă;
- profesorul de serviciu va fi ajutat în activitatea sa de elevul de serviciu;
- activitatea elevului de serviciu, stabilit printr-un grafic, va fi coordonată de profesorul de
serviciu, care la ora 7.45 îi va face şi instruirea;
- cadrele didactice deţin si funcţia de diriginţi. Sarcinile diriginţilor sunt stabilite prin acte
normative;
- cadrele didactice care au calitatea de diriginte vor conlucra cu parinţii prin: şedinţa cu părinții
(cel puţin una pe semestru);
- vizite la domiciliu;
- întâlniri individuale;
- întâlniri comune diriginte – părinte – elev - cadre didactice;
- consultaţii periodice în ziua şi ora stabilită de comun acord;
- diriginţii, cadrele didactice vor organiza, coordona activitatea cultural-artistică, distractivă,
programul de excursii al elevilor;
- profesorii diriginţi au obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la formarea unităţii
colectivelor pe care le conduc;
- cadrele didactice au obligaţia, prin conlucrarea cu elevii, să contribuie la păstrarea bunurilor
instituției și căminului;
- cadrele didactice, care deţin funcţia de şefi de catedră /comisie, răspund de coordonarea
întregii activități a catedrei/comisiei si îşi desfășoară activitatea pe baza unui plan de munca;
- activitatea didactică va fi sprijinită de personalul didactic auxiliar;
- biblioteca colegiului va funcţiona conform programului stabilit. Bibliotecarul va populariza,
prin intermediul cadrelor didactice şi prin activitatea la orele de dirigenţie, fondul de carte.
Bibliotecarul răspunde si de manualele şcolare;
238. În cadrul Consiliului de administraţie, comisia diriginţilor şi la nivelul catedrelor vor fi
comunicate sarcinile si hotărârile organelor ierarhice;
239. Pentru rezolvarea unor probleme personale stringente cadrele didactice se pot învoi conform
legii si în următoarele condiții:
- prin suplinirea cu cerere;
- concediu fără plată în condiţiile legii;
240. Personalul didactic nu trebuie să participe la nici o activitate în colegiu sau în afara sa, care
ar aduce atingerea bunului renume.
Obligațiile față de profesie
241. Personalul didactic trebuie:
- să merite încrederea şi confidenţa publică şi să crească stima faţă de profesie prin
asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi elevii;
- să asigure permanenta înnoire şi îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale;
- să contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de educaţie;
- să participe la dezvoltarea culturii sale profesionale deschise şi de reflectare;
- să trateze colegii cu respect, cooperând cu ei şi promovând procesul de studiu al elevilor;
- să ofere suport noilor veniţi în această profesie;
- să respecte confidenţial informaţia despre colegii săi, cu excepţia situaţiilor impuse de lege
sau obligate de scopul profesional;
- să fie sincer când declară toate informaţiile relevante cu privire la competenţă şi calificare;
- să lupte participând activ în cadrul sindicatului, pentru a avea condiţii de muncă , care să
atragă persoanele cu o calificare înaltă în profesie;
- să susţină toate eforturile pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului prin
educaţie;
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să pună în discuţie comportamentul unui profesor, când este serios încălcat Regulamentul
dat.
Obligațiile față de elevi
242.Personalul din educaţie trebuie:
- să respecte dreptul elevilor fără discriminare;
- să înţeleagă unicitatea, individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui elev şi să prevadă
orientarea şi încurajarea fiecărui elev de a-şi realiza întregul său potenţial;
- să formeze elevilor sentimentul că sunt parte a unei comunităţi de angajament mutual în
care este loc pentru fiecare;
- să menţină relaţii profesionale cu elevii;
- să apere şi să promoveze interesele elevilor şi să facă orice efort pentru a proteja elevii de
abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;
- să manifeste simţul datoriei, seriozitate şi confidenţialitate în toate problemele ce afectează
binele elevilor lor;
- să asiste elevii în dezvoltarea unui set de valori concordant cu standardele internaţionale
ale drepturilor omului;
- să-şi exercite autoritatea cu dreptate şi compasiune;
- să asigure că relaţia privilegiată între profesor şi elev nu este exploatată în niciun fel, în
mod special;
- să direcţioneze efortul profesional spre susţinerea elevilor în evoluţia şi armonizarea
personalităţii elevilor, precum şi formarea capacităţii lor de a munci;
- să nutrească pentru elevi cinste şi integritate şi să nu întreprindă nimic ce ar putea
discredita aceste calităţi;
- să fie conştient că fiecare copil este o individualitate şi discipolii se pot deosebi în
asimilarea cerinţelor promovate de educaţie;
- să fie conştient de obligaţia sa în dezvoltarea la elevi a talentului posedat la maximum
posibil;
- să conlucreze cu părinţii în promovarea bunăstării copiilor, consultându-i şi implicându-i
unde este necesar;
- să nu utilizeze relaţiile profesionale cu elevii în avantaje private;
- să nu divulge informaţia despre elevi obţinută pe parcursul serviciului profesional, cu
excepţia situaţiilor cerute de lege sau scopul profesional;
- să evalueze elevul doar în baza meritului şi performanţelor academice;
- să nu implice pedepse corporale faţă de elevi, drept deducţie din randamentul şcolar al
discipolilor.
Obligații față de colegi
243. Personalul din educaţie trebuie:
- să promoveze colegialitatea între colegi, respectându-le poziţia profesională şi opiniile;
- să fie pregătit să ofere sfaturi şi asistenţă în mod special celor la început de carieră sau în
pregătire;
- să menţină confidenţialitatea informaţiilor despre colegi obţinute în cursul serviciului
profesional, dacă dezvăluirea nu serveşte îndeplinirii unei sarcini de serviciu sau nu este
cerută de lege;
- să-şi asiste colegii în procedurile paritare negociate şi agreate între sindicatele din
educaţie şi angajatori;
- să apere şi să promoveze interesele şi binele colegilor şi să-i protejeze de abuzuri fizice,
psihologice sau sexuale;
- să recunoască responsabilitatea de a îmbunătăţi eficacitatea sa ca profesor prin diferite
metode posibile;
-
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să nu accepte gratitudini, cadouri sau favoruri ce ar putea leza sau influenţa deciziile /
acţiunile profesorale.
Obligații față de părinți
244. Personalul din educaţie trebuie:
- să recunoască dreptul părinţilor la informare şi consultare, prin metode agreate, cu privire
la binele şi progresul copiilor lor;
- să respecte autoritatea părintească legitimă, dar să acorde sfaturi dintr-un punct de vedere
profesional cu privire la ce este cel mai bine pentru interesul copilului;
- să facă orice efort pentru a încuraja părinţii să se implice activ în educaţia, bunăstarea şi
succesul copiilor săi şi să susţină activ procesul de învăţare prin asigurarea evitării
formelor de exploatare a muncii copiilor care le-ar putea afecta educaţia;
- să informeze părinţii despre progresul sau deficienţele elevilor săi, exercitând onestitatea
şi tactul pedagogic la maximum, cooperând cu părinţii în ajutorarea şi perfecţionarea
elevilor;
- să lucreze şi să coopereze cu părinţii elevilor săi, stabilind relaţii deschise, cinstite şi
respectuoase;
nerespectarea de către cadrele didactice sau de conducere a prevederilor Codului de etică,
Regulamentului şi Statutului constituie o încălcare gravă a disciplinei de muncă şi a statutului
instituţiei de învăţămînt şi se sancţionează în conformitate cu prevederile acestuia.
-

Intendent
245. Relaţii funcţionale: conlucrează cu directorul adjunct pentru instruire și educație,instruire
practică și de producere , diriginţii de grupă, şefii de catedră, contabil-şef, bibliotecara, intendentul
căminului colegiului, personalul tehnic şi auxiliar.
246. Atribuţii:
- respectă cu stricteţe regulamentele interne de funcţionare a Colegiului.
- este responsabil material de patrimoniul Colegiului şi controlul acestuia zilnic.
- realizează planificarea şi conduce munca personalului auxiliar, tehnic.
- organizează reparaţiile capitale şi curente.
- realizează zilnic controlul muncii personalului tehnic, înlătură neajunsurile depistate.
- este responsabil de respectarea regulilor TS, Protecţiei muncii, instruieşte periodic personalul tehnic,
administrativ, didactic şi de elevi.
- profilaxia antiincendiară , iar în caz de incendiu organizează lichidarea urgentă a acestuia.
- organizează menţinerea ordinii sanitare a încăperilor Colegiului, căminului şi a teritoriului aferent,
evacuarea la timp a deşeurilor menagere.
- duce evidenţa consumului de energie electrică, apei,energiei termice, intreprinde măsuri pentru
economisirea lor.
- face propuneri direcţiei Colegiului privind stimularea sau sancţionarea personalului tehnic.
- răspunde de documentaţia Colegiului( paşaportul tehnic), tabelul lunar de evidenţă a timpului de
lucru, actele de inventariere, predare-primire a valorilor materiale şi de decontare.
- aprovizionează instituţia cu materiale didactice, inventar necesar.
- pregăteşte materiale pentru Consiliile Administrative şi profesorale pe problemele specifice.
247. Responsabilităţi: păstrarea patrimoniului Colegiului şi căminului, în caz de stări exepţionale
răspunde de buna organizare şi înlăturarea prejudiciilor, răspunde în faţa directorului prezentînd
informaţii despre realizarea cerinţelor postului şi activitatea desfăşurată;
Studii medii speciale, superioare
Experienţă în domeniu 3 ani
248. Calităţi:
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- Responsabilitate, autoritate
- Exemplu personal, moral şi profesional;
- Capacităţi comucaţionale;
- Rezistenţă fizică şi psihică la solicitări;
- Rezistenţă la frustrare;
VII. SUBDIVIZIUNI INTERNE – CATEDRA
249. Catedra reprezintă subdiviziunea de bază a instituției, care organizează și realizează activitatea
didactică, metodică și științifică la una sau mai multe unități de curs înrudite, precum și activitatea de
cercetare cu elevii.
250. Catedra este un organ pedagogic colegial, ce stimulează creativitatea în procesul educaţional
şi iniţiativele pedagogice, urmăreşte realizarea şi dezvoltarea acestor iniţiative şi a strategiilor
recomandate de organele administrative și consultative ale instituției.
251. Activitatea catedrelor este coordonată de către directorul adjunct pentru instruire și educație.
252. Catedrele se constituie, se reorganizează şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei
în baza deciziei Consiliului de administrație la propunerea directorului adjunct pentru instruire și
educație.
253. Catedrele sunt create în scopul realizării politicii educaţionale a statului, formării continuie a
cadrelor didactice, asigurării asistenţei metodice şi organizării eficiente a procesului instructiv-educativ
la una din discipline sau arii curriculare. Activitatea catedrelor este direcţionată spre valorficarea
eficientă şi dezvoltarea potenţialului profesional al cadrelor didactice şi consolidarea şi coordonarea
eforturilor pentru perfecţionarea procesului didactic în cadrul disciplinelor curriculare de la catedră.
254. Catedrele ca parte componentă a instituţiei de învăţământ şi a structurii metodice instituţionale
realizează următoarele obiective şi direcţii de activitate :
- asigurarea metodică a procesului educaţional la disciplinele curriculare ;
- determinarea şi formularea obiectivelor pedagocice prioritare în cadrul catedrei şi stimularea
eforturilor creative ale întregului colectiv pentru realizarea lor eficace ;
- organizarea şi dirijarea activităţii metodice în cadrul catedrei ;
- monitorizarea activităţii didactice a tuturor membrilor catedrei şi asigurarea consolierei
metodice ;
- evaluarea realizării obiectivelor curriculare la disciplinele din cadrul catedrei ;
- crearea condiţiilor favorabile pentru promovarea ideilor inovatoare ale catedrelor didactice şi
manifestarea iniţiativei profesionale ;
- apricierea inovaţiilor pedagogice propuse de membrii catedrei şi oferirea ajutorului metodic în
implementarea lor ;
- realizarea formării continue a personalului didactic din cadrul catedrei ;
- studierea şi deseminarea experienţei avansate a membrilor catedrei;
- organizarea activităţii extracurriculare a elevilor la disciplinele din cadrul catedrei;
- discutarea şi elaborarea recomandărilor metodice pentru elevi şi părinţi în scopul eficientizării
procesului instructiv – educativ la disciplinele de studiu ale catedrei ;
- organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a elevilor;
- crearea unui climat psihilogic favorabil
ce ar contribui la dezvoltarea sistemului educţional instituţional şi la sastisfacerea necesităţilor
informaţionale , psihopedagogice şi de formare continuă ale tuturor subiecţilor educaţionali ai
instituţiei de învăţămînt;
- diagnosticarea asigurării metodice a cabinetelor la disciplinele curriculare ;
- organizarea activităţii de mentorat pentru cadrele didactice debutante în cadrul catedrei;
- analiza periodică a rezultatelor activităţii metodice desfaşurate în cadrul catedrei;
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255. Catedrele metodice în activitatea sa promovează forme şi modalităţi organizaţionale
moderne: întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, concursuri, expoziţii,
conferinţe ştiinţifico-practice, lectorii, consalting, consalting
psihopedagogic, proiecte
investigaţionale şi inovaţionale etc.
256. Catedrele pot utiliza diverse strategii de activitate: şedinţe ordinare şi deschise, seminare,
săptămâni/decade ale disciplinelor, serate tematice, conferinţe ştiinţifico-practice, olimpiade,
concursuri, zile de creaţie ale profesorilor, şedinţe ale cercurilor, cluburilor, elaborarea de buletine
metodice,organizarea de expoziţii, întîlniri de colaborare cu specialişti în domeniu şi de promovare a
experienţei novatoare etc.
257. Catedrele depistează, generalizează şi disemnează experienţa avansată a cadrelor didactice
prin lecţii publice, interasistenţe, activităţi extracurriculare etc.
258. În cadrul instituției, Catedrele se constituie în cazul în care în cadrul acesteia sunt atribuite cel
puțin 5 unități didactice, pe discipline de studiu, pe discipline întrudite sau pe arii curriculare.
259. Catedra activează în conformitate cu planul anual, aprobat de către directorul-adjunct şi îşi
convoacă şedinţele o dată în lună.
260. Catedra este condusă de şeful de catedră, propus și ales de către Consiului profesoral din
rândul cadrelor didactice cu experienţă şi stagiu pedagogic nu mai mic de 3 ani şi confirmat prin
ordinul directorului instituţiei.
261. Şeful catedrei poate fi destituit din funcţie la decizia Consiliului profesoral, confirmată prin
Ordinul directorului.
262. La prima ședință a catedrei este ales prin vot cu majoritate simplă – secretarul catedrei din
rândurile membrilor catedrei.
263. Secretarul catedrei este responsabil de întocmirea proceselor – verbale ale ședințelor
catedrelor.
264. Şeful de catedră, împreună cu membrii catedrei, este obligat că la prima şedinţă înaintea
începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la specialitățile respective,
repartizarea conţinutului pe capitole, subcapitole şi teme, punând un accent deosebit pe cunoaşterea
şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe
cunoaşterea, însuşirea şi adaptarea la specificul instituției, al fiecărei clase, a precizărilor orientative
de ordin metodic.
265. Şeful catedrei este membru al Consiliului metodic.
266. Şeful Catedrei răspunde în faţa directorului şi a directorului adjunct pentru instruire și
educație.
267. Şeful catedrei stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei.
268. Atribuţiile catedrelor sunt următoarele:
 elaborează propuneri pentru oferta educaţională a instituției şi strategia acesteia, cuprinzînd
obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curricula la decizia instituţiei;
 elaborează planuri de activităţi semestriale şi anuale;
 elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
 analizează periodic performanţelele şcolare ale elevilor;
 monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează evaluarea
elevilor;
 organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
 organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri;
 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare-acţiuni specifice instituției, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc;
 elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei, pe care le
prezintă la Consiliul profesoral;
 studierea şi implimentarea în practică educaţională a actelor normative din domeniu;
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 implementează şi ameliorează standardele educaţionale specific disciplinelor catedrei;
 organizează măsuri privind orientarea profesională și promovarea instituției la diferit nivel.
269. Funcţia şefului de catedră constă în organizarea activităţii orientate spre acordarea unui ajutor
ştiinţifico-metodic real profesorilor de la catedră, diriginţilor de clasă şi spre eficientizarea lucrului în
colegiu.
270. Şeful de catedră contribuie la crearea unei politici conctrete şi reale la specialităţile existente,
precum şi la organizarea şi desfăşurarea unui set de activităţi orientate spre îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei procesului educaţional în instituţie.
271. Şeful de catedră are dreptul:
- să propună un sistem eficient de cunoştinţe şi crearea a capacitaţilor/competenţelor la elevi la
disciplină,conform proiectării didactice de lungă durată;
- să propună administraţiei colegiului sugestii pentru sporirea calificării profesorilor de la catedră
şi pentru îmbunătăţirea pontenţialului de creativitate a membriilor catedrei;
- să propună candidatura profesorului de la catedră pentru stimulare morală în cazul efectuării
unei activităţi eficiente la catedră, în instituţie;
- să propună pentru includerea în proiectarea activităţii catedrei seminare psihopedagogice şi
activităţii discusionale orientate spre formarea profesorilor şi cererea unui sistem personal eficient de
organizare;
- să asiste la orele şi la activităţile extracurriculare desfăşurate de către membrii catedrei şi să
asigure analizarea eficientă a lor, propunînd soluţii pentru îmbunătăţirea a calităţii lor (în caz de
necesitate);
- să creeze microgrupe de creaţie la catedră pentru rezolvarea problemei de indentificate,care are
tangenţe directe cu cea a instituţiei;
- să propună spre atestarea la grad didactic tinerii specialişti de la catedră,să facă consultaţii
individuale cu ei;
- să organizeze desfăşurarea decadei disciplinei de studii sau a zilelor catedrei,să organizate
activitatea extracurriculară la disciplina dată;
272. Şeful de catedră are urmatoarele atribuţii:
- întocmeşte programul de activitate a catedrei,determină direcţiile principale de activitate ale
acesteia;
- conduce şedinţele catedrei;
- repartizează funcţiile între colaboratorii catedrei şi controlează realizarea acestora, determină
sarcini pentru cadrele didactice;
- consilează catedrele didactice în procesul de eliberare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale;
- elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
- analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
- monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă şi modul în care se realizează evaluarea
elevilor;
- organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
- organizează activităţi de pregatire specială a elevilor pentru examene si concursuri şcolare;
- organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare , acţiuni specifice unităţii de învăţămînt,
lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
- elaborează informări semestriale şi la cererea directorului asupra activităţii catedrei metodice, pe
care le prezintă la Consiliul profesoral;
- studierea şi implementarea în practica educaţională a actelor normative din domeniu;
- împlementează şi ameliorează standartele educaţionale specifice discimplinelor caterdei;
- vizează programele analitice la disciplinile catedrei şi le prezintă pentru aprobare în modul
stabilit;
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- este responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii catedrei, de respectarea legislaţiei în
vigoare şi a disciplinei de muncă de către personalul catedrei;
- organizează membrii catedrei pentru desfăşurarea expoziţiilor metodice, buletinelor informative,
revistelor;
- organizează şi contribuie nemijlocit la crearea bazei metodice la catedră;
- analizeaza activităţile desfăşurate la catedră şi înaintează propuneri către administraţie în baza
rezultatelor obţinute şi a deciziilor luate la catedră;
- frecventează consiliile profesorale, consiliile administrativ-metodice şi monitorizează activitatea
efectuata în baza proectării catedrei;
- reflectă în procesele -verbale activitatea desfaşurată la şedinţele catedrei cu analiza concretă cu
propuneri, cu decizii luate în comun acord ;
- acordă ajutor administraţiei instituţiei de învăţămînt în procesul de control al activităţii cadrelor
didactice;
- asistă la activităţi didactice în cadrul catedrei în scopul evaluării activităţii pedagogilor;
- acordă ajutor cadrelor didactice în vedrea perfecţionării calificaţiei, elaborării materialelor
didactice, a programelor analitice, a manualelor etc;
- asigură îndeplinirea ordinelor, dispoziţiilor, scrisorilor instructive, emise de organele ierarhic
superioare, a hotărîrilor Consiliului profesoral sau ale Consiliului de administraţie, a ordinelor şi
dispoziţiilor administraţiei din colegiu;
- este responsabil de colectarea şi sistematizarea materialelor catedrei şi îmbunătăţirea
portofoliului catedrei;
- asigură elaborarea calitativă şi la timp a materialelor pentru teze, examene ctc ;
- organizează orientarea profesională;
- contribuie nemijlocit la crearea bazei metodice la catedră;
- prezintă raport de activitate la finele fiecărui an de învăţămînt.
273. Documentaţia catedrei:
1. Setul documentelor necesare pentru activitatea Catedrei include:
- Regulamentul de activitate al Catedrei ;
- Planul de activitate a catedrei metodice pentru anul de studii;
- Procesele verbale ale şedinţei Catedrei ;
- Materiale prezentate şi discutate la şedinţele catedrei metodice
( referate, comunicari, publicaţii);
- Analiza activităţii caterdei metodice pentru anul de studii precedent;
- Obiectivele activităţii catedrei metodice pentru anul de studii curent;
- Temele de cercetare metodică a caterdei (scopul, direcţiile, sarcinile);
- Temele de cercetare psihopedagogică a catedrelor didactice din cadrul catedrei;
- Graficul lectiilor demonstrative şi masurile extraşcolare pentru anul de studii;
- Ordinul de constituire a catedrei;
- Rezultatele analitice ale monitorizărilor interne a catedrei didactice;
- Planul activitătilor de formare continuă in cadrul catedrei şi proiectele activitătilor desfăsurate;
- Programul activitătilor de studiere a experientei avansate şi materialele acvtivităţi desfăşurate;
- Date despre diagnosticarea necesităţilor de formare continuă a membrilor catedrei;
- Este responasbil de colectarea si sistematizarea materialelor catedrei şi de îmbunătăţirea
portofoliului catedrei din Centrul metodic complectândul permanent;
- Prezintă la finalul anului de studiu raportul de activitate şi analiză a lucrului efectuat efectuat , cu
referire la realizarea obiectivelor trasate şi propune sugestii de organizare a activităţii educationale
in instituţie;
- Documentele catedrei se păstrează în arhivă pe o perioadă de 5 ani.
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274. Catedrele îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual elaborat în concordanţă cu proiectul
managerial al colegiului.
275. Administraţia instituţiei de învăţămînt monitorizează activitatea catedrelor metodice.
276. Activitatea catedrelor este analizată şi apreciată de către Consiliul metodic.
VIII. COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
277. Comisia pentru Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii (în continuare CEIAC) în Colegiului
de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei şi a fost
înfiinţată în baza Codului educației al Republicii Moldova și Regulamentele elaborate și aprobate de
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
278. Comisia pentru Evaluare Internă și Asigurare a Calității activează în baza Regulamentului de
organizare și funcționare a CEIAC și Strategiei CEIAC aprobate de Consiliul de administrație.
279. Obiectivul major al conducerii in domeniul calității il constituie conceperea si implementarea
unui sistem de management eficient al calitatii bazat pe o structura organizatorica si a documentatiei
corespunzatoare, care sa permita monitorizarea - evaluarea, interventia corectiva – preventiva si
imbunatirea continua a calitatii.
280. Obiectivele CEIAC vizează
 Evaluarea calității serviciilor educaționale și a altor servicii oferite de instituție;
 Elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității;
 Monitorizarea activității instituției sub aspectul asigurării calității;
 Compatibilizarea activităților instituționale cu standardele internaționale din domeniu;
 Asigurarea transparenței proceselor de evaluare internă a calității;
 Implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente de măsurare a realizării
cerințelor definite de standardele de referință la nivel de sistem;
 Implementarea sistemului de management al calității;
 Elaborarea rapoartelor de evaluare internă privind calitatea educației furnizate de Colegiul
de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca pe baza standardelor;
 Evaluarea, analiza și propunerea de acțiuni corective continue, bazate pe adoptarea celor
mai selective proceduri de îmbunătățire a calităţii;
 CEIAC colaborează cu administrația instituției contribuind la asigurarea calității serviciilor
prestate.
282. Misiunea Comisiei este de a coordona acţiunile având ca scop crearea, funcţionarea eficientă
şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii din Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca în
concordantă cu politica referitoare la calitate stabilită de conducerea instituţiei, cu respectarea
reglementărilor MECC referitoare la calitatea în ÎPT.
283. CEIAC are următoarele atribuții generale:
1) elaborează planul operațional în baza Strategiei;
2) elaborează planul de îmbunătățire;
3) întocmește Raportul anual de evaluare internă a calității educației și instrumentele necesare
evaluării interne a calității educației;
4) raportul anual va fi prezentat în cadrul CP, va fi publicat pe pagina web. a instituţiei în
termenele stabilite;
5) Comisia coordonează, monitorizează și evaluează aplicarea procedurilor și activităților de
autoevaluare instituțională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de instituție,
aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de MC – conform
art. 3 al prezentului regulament.
284. Atribuţiile principale ale coordonatorului CEIAC:
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a) reprezintă CEIAC-ul în raporturile cu conducerea instituţiei şi MECC;
b) numeşte secretarul comisiei, în condițiile prezentului regulament;
c) stabileşte atribuțiile membrilor comisiei;
d) elaborează împreună cu membrii CEIAC planul operaţional de efectuare a monitorizărilor şi
a evaluării;
e) realizează informări privind monitorizarea activităţilor instituţiei;
f) informează Consiliul de administrație privind monitorizările efectuate în baza Strategiei şi
propune măsuri de ameliorare;
g) elaborează sinteze ale rapoartelor de autoevaluare, ale activităților desfăşurate prin inspecție
instituţională şi de evaluare instituțională care le înaintează atât directorului unitătii, cât și
Consiliului de administrație, Consiliului profesoral;
h) aprobă evaluarea performanțelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei,
propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul de administrație.
285. Componența, modul de organizare, administrarea și atribuțiile membrilor CEIAC sunt
specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC.
IX. ELEVII
285. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul I de
studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmînează carnetul de note și carnetul de elev.
286. În cadrul instituției se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislația în
vigoare. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau
psihică.
287. Elevii au următoarele drepturi:
- să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte reglatorii ale
procesului educativ;
- să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise;
- să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției de învăţămînt în procesul de instruire;
- să participe la diferite cercuri de creaţie artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în
instituție;
- să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile;
- să aleagă disciplinele prevăzute de planul de studii la libera alegere sau opţionale aprobate de
Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Culturii;
- să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu bursă, cămin, manuale ( după posibilităţi), mobilier, utilaj,
asistenţă medicală;
- să fie aleşi în componenţa organelor administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
288. În colegiu este constituit Consiliul elevilor, Consiliul locătarilor căminului, colegiul de redacţie
al căminului, comisia sanitară;
288. În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive
justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată în cadrul unui program
de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar.
289. Elevii au următoarele obligaţii :
- să respecte Regulamentele interne ale instituției de învăţămînt ;
- să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în comunitatea
academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţămînt;
- să frecventeze activitățile didactice și extracurriculare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute
de programele de studii și să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de învăţământ.
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290. Elevilor li se interzice:
- fumatul, întrebuinţarea consumului de băuturi alcoolice, substanțe narcotice şi alte substanţe
halucinogene;
- să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, angajați ai instituției şi
colegi;
- să introducă şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi
paralizante;
- să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităților extradidactice;
- să abandoneze orele de curs, activităţile extraşcolare, stagiile de practică, fără permisiunea cadrului
didactic;
- să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai al instituţiei de învăţămînt; în caz contrar
poartă răspundere material;
291. Pentru rezultatele remarcabile obţinute la activitatea cercurilor ştiinţifice, tehnico-aplicative, la
cursurile pe obiecte de studii şi specializări, de creaţie ştiinţifică şi tehnică elevii sau colectivele de
elevi pot primi diplome, premii, medalii şi menţiuni, potrivit regulamentelor de organizare şi
desfăşurare a acestor manifestări.
292. Elevii care obţin performanțe înalte în studii pot fi menţionaţi după cum urmează:
a) diplome de merit;
b) menţiune;
c) mulţumiri adresate părinţilor (tutorilor), oral sau în scris;
d) delegare în alte instituții de învăţământ profesional tehnic pentru dezvoltarea competenţelor
profesionale;
e) acordarea de premii de către instituţia de învăţământ profesional tehnic, sindicate, sponsori,
agenţi economici, organizaţii obşteşti.
293. Elevii, care încalcă Regulamentul de activitate internă, Statutul Colegiului, normele şi
instrucţiunile în vigoare, vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, după cum
urmează:
- avertismentul individual;
- Discuție în cadrul Consiliul profesoral sau Consiliul de administrație cu invitarea părinților
și aplicarea de mustrare;
- Mustrare aspră aplicată la decizia Consiliul profesoral sau Consiliul de administrație prin
ordinul directorului;
- privarea dreptului la cămin pe termen de o lună, un semestru, un an şi pînă la finalizarea
studiilor;
- exmatricularea.
Mobilitatea academică
294. Elevii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de mobilitate atât la
nivel naţional, cât şi internaţional, în scopul perfecţionării procesului de formare în conformitate cu
traseul educaţional ales.
295. Mobilitatea este organizată la inițiativa elevilor din instituţia de învăţământ profesional
tehnic.
296. Este posibilă mobilitatea elevilor în cadrul instituţiei de învăţămînt între domenii/specialităţi
înrudite, cu respectarea reglementărilor specifice, existente la nivel de instituţie de învăţămînt, fără a
fi afectate formaţiunile de studii.
297. În programe de mobilitate pot participa elevii care au realizat integral Contractul de studii.
298. Mobilitatea poate fi organizată începînd cu semestrul II de studii, cu excepţia ultimului
semestru.
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299. Dosarul de mobilitate se aprobă de către directorul instituţiei şi cuprinde următoarele
documente:
- Cererea de mobilitate;
- Extrasul din foaia matricolă;
- Acordul de studii al instituțiilor de învățământ;
- Extrasul din dosarul informaţional al instituției de învățămînt.
300. Cursurile prevăzute în Contractul de mobilitate pot fi echivalente cu cursurile din Planul de
învăţămînt al instituţiei de origine, asimilabile în cadrul aceluiaşi domeniu de formare
profesională/specialităţi, acceptabile ca alternativă la cursurile existente.
301. Elevul implicat în programe de mobilitate, în baza acordurilor de parteneriat, semnate între
instituţia ce deleagă elevul şi o altă instituţie, care primește elevul, va prezenta la întoarcere dovada
activităţilor desfăşurate, a examenelor susţinute și creditelor de studii acumulate.
302. Autoritatea competentă a instituţiei de învăţămînt realizează recunoaşterea creditelor la
revenirea elevului implicat în mobilitate. Sînt posibile următoarele opţiuni:
- acceptarea - în cazul diferenţelor vizibile, dar tolerabile de conţinut;
- recunoaşterea - în cazul diferenţelor sesizabile de conţinut, dar cu finalităţi identice;
- echivalarea - în cazul conţinuturilor identice.
303. Elevul nu este în drept să negocieze cu profesorii acceptarea/recunoaşterea/echivalarea
programelor şi a creditelor.
304. Acordul de studii al instituțiilor de învățămînt şi Extrasul din foaia matricolă realizează funcţia
de recunoaştere a programului şi creditelor acumulate.
305. Recunoaşterea/echivalarea/acceptarea activităţilor/examenelor/perioadelor de studii se aprobă
de Consiliul Profesoral.
306. Creditele obţinute anterior la cursuri similare ca denumire, conţinut (numărul de ore din planul
de învăţămînt) se echivalează automat atât în cadrul programelor de mobilitate, cât şi la transferul
elevilor de la o instituţie de învăţământ la alta.
307. Elevul care alege unităţi de curs cu o suprapunere de conţinut de cel puţin 2/3, acumulează
creditele alocate doar la una dintre acestea.
308. La cererea elevului, creditele pentru un curs pot fi echivalate cu creditele obţinute la un alt
curs echivalent sau superior (cu un număr mai mare de ore şi un volum mai detaliat) la o altă instituţie
de învăţămînt sau specialitate.
309. Susţinerea probelor de absolvire nu poate fi echivalată prin mobilităţi.
Transferul
310. Transferul elevilor de la o specialitate la alta se efectuează în limita locurilor vacante
conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea diferenţelor de program (cel mult 6
unităţi de curs/discipline/module conform Planului de învățământ) dintre planurile de învăţământ.
311. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior în colegiu se efectuează după
promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite cu acordul ambelor instituţii de
învăţământ, în limita locurilor disponibile, cu recunoașterea creditelor de studii pentru unitățile de
curs și cu lichidarea diferențelor dintre planurile de învăţămînt (cel mult 6 unităţi de
curs/discipline/module conform Planului de învățămînt).
312. În cererea de transfer, elevul/studentul indică numele, prenumele, specialitatea la care a fost
înmatriculat, specialitatea la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea
situaţiei academice. Colegiul primind elevul/studentul prin transfer, determină diferențele de program
dintre planurile de învăţămînt şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora și după caz
aprobă transferul.
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313. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din contul
solicitantului.
314. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat instituția de învățămînt constată
semestrial numărul acestora pe specialități. Ele se ocupă prin concurs de către elevii care își fac
studiile cu taxă la specialitatea respectivă având la bază media semestrială a notelor.
315. La solicitarea transferului elevului i se eliberează extrasul din foaia matricolă (Anexa 5)
(contra cost, conform Nomenclatorului și tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate contra plată de
către instituția de învățământ) pentru perioada în care și-a făcut studiile în colegiu.
Regulile de întrerupere/prelungire/restabilire a studiilor
316. Elevii pot solicita, după finalizarea a cel puţin două semestre, întreruperea studiilor pe o
perioadă de maximum 3 ani pe întreaga durată de studii.
317. Pentru a beneficia de întreruperea studiilor, elevul va depune, pînă la începerea unui nou
semestru, o cerere în acest sens. Întreruperea studiilor se aprobă prin ordin, în baza cererii elevului.
318. Întreruperea studiilor se produce în următoarele situaţii:
1) pierderea capacităţii de studii din motive de sănătate (boli cronice, intervenţii chirurgicale,
accidente, concediu de maternitate etc.)
2) concediu pentru îngrijirea copilului;
3) incapacitatea de a achita contractul de studii;
4) satisfacerea serviciului militar;
5) alte motive întemeiate.
319. După revenirea la studii, elevul va realiza cerinţele Planului de învăţămînt al promoţiei
cu care va finaliza studiile, fapt despre care va fi informat.
320. Ultimul semestru pînă la concediul academic şi primul semestru după revenire se
consideră două semestre consecutive din punct de vedere al acumulării creditelor.
321. Restabilirea la studii se referă la persoanele care au pierdut prin exmatriculare calitatea
de elev şi solicită continuarea fără examen de admitere a programului de studiu din care au
fost exmatriculate. Restabilirea la studii a elevilor exmatriculaţi se face prin ordinul
directorului colegiului. Directorul poate aproba restabilirea, numai dacă studiile anterioare ale
solicitantului includ promovarea a cel puţin anului I de studii. Restabilirea la studii se
realizează prin evaluarea finalităţilor de studii şi competenţelor dobândite anterior.
322. Restabilirea/transferul elevului la studii se realizează la solicitarea candidatului. În
acest caz, colegiu care acceptă elevul stabileşte:
1) recunoaşterea sau echivalarea rezultatelor învățării/finalităților de studii, a examenelor şi a
creditelor de studii;
2) diferenţele din planurile de învăţămînt;
3) perioada de susţinere a diferenţelor din planurile de învăţămînt.
323.Lichidarea diferenţelor de program presupune:
1) frecventarea unităţilor de curs;
2) realizarea sarcinilor preconizate pentru unitatea de curs;
3) susţinerea formelor de evaluare şi obţinerea creditelor de studii conform Planului de
învăţămînt.
324.. Actele prin care se recunosc creditele acumulate sînt următoarele:
1) Acordul de studii al instituțiilor de învățămînt
2) Cererea de mobilitate
3) Extrasul din Foaia Matricolă;
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4) După caz, decizia de recunoaștere a finalităților de studii, confirmată de Consiliul de
administraţie.
Actele nominalizate se includ în dosarul elevului.
325. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, Carnetul de elev, după caz,
Carnetul de note se retrage şi se arhivează conform procedurilor de rigoare.
Servicii de consiliere
326. Funcţia de cadru didactic - consilier este desemnată prin ordinul directorului colegiului.
327. Cadrul didactic - consilier se obligă:
1) să familiarizeze elevii cu modul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, cu
posibilităţile şi facilităţile oferite de acesta;
2) să explice elevilor structura şi modalitatea de organizare a procesului de învăţămînt în baza
creditelor de studii;
3) să informeze elevii despre posibilităţile oferite de colegiu: bibliotecă, laboratoare, ateliere,
spaţii de studiu şi de odihnă etc.;
4) să îndrumeze elevii la completarea Contractului de studii, în special, la alegerea şi
constituirea traseului individual de studii, informîndu-i despre opțiunile oferite în Planul de
învățămînt, precondiţiile existente, pentru a obţine calificarea solicitată;
5) să asigure îndrumarea elevilor la întocmirea programului de repetare a cursurilor
nepromovate;
6) să aducă la cunoştinţa elevilor programul de consultare/îndrumare (ora, ziua şi locul
desfăşurării);
7) să asigure consultanţă elevilor în toate procedurile de mobilitate.
328.Cadrul didactic consilier are dreptul:
1) să verifice asigurarea, în timp util, a elevilor cu suportul metodic necesar pentru învăţare întrun domeniu de formare profesională/specialitate;
2) să participe la şedinţele comisiilor, care examinează problemele de reuşită ale elevilor;
3) să verifice gradul de realizare a evaluărilor în cadrul unităţilor de curs.
329. Coordonatorul instituţional se obligă:
1) să asigure angajamentul instituţiei în implementarea principiilor şi mecanismelor Sistemului
de Credite de Studii Transferabile în contextul alocării, acordării, acumulării şi transferului de credite;
2) să monitorizeze şi să supravegheze mecanismul utilizării corecte a instrumentelor şi
documentelor Sistemului de Credite de Studii Transferabile;
3) să monitorizeze realizarea consecventă a alocării/acordării/transferului/acumulării de credite
la nivel de instituție de învățămînt.
330. Administraţia colegiului are responsabilitatea:
1) să asigure procesul de învăţămînt cu săli de curs, săli de calculatoare, săli de laborator
înzestrate cu echipament didactic necesar;
2) să menţină o atmosferă sănătoasă de lucru şi să creeze un spirit de competitivitate în
colectivul didactic şi cel de elevi;
3) să implice elevii în guvernarea colegiului;
4) să stimuleze activitatea cadrelor didactice şi aspiraţiile spre progres ale elevilor;
5) să faciliteze şi să promoveze mobilitatea elevilor.
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Repartizarea în câmpul muncii
331.
332.

Angajarea absolvenților instituției constituie o prioritate;

Absolvenţii instituției sunt repartizaţi la lucru după specialităţi în conformitate cu
ofertele ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice
locale, fiind obligaţi să lucreze trei ani în unităţile şi structurile în care au fost repartizaţi;
333. În cazul în care tînărul specialist refuză să se prezinte la locul de lucru conform
repartizării sau îşi suspendă activitatea înainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este
obligat să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituţie,
în baza Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobată de
Guvern;
334. Prevederile punctului 99 nu se aplică în cazul în care tînărul specialist, în decurs de 6
luni, se reangajează o singură dată în instituţia din care s-a eliberat sau se angajează la o altă
instituţie publică finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcţie corespunzătoare
specialităţii obţinute;
335. Restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire nu se răsfrînge asupra
elevilor/studenților în caz de:

1) continuare a studiilor într-o altă instituție de învățămînt (prin transfer sau admitere la facultate
după susținerea examenului de bacalaureat);
2) stabilire a gradului de dizabilitate accentuată și severă;
3) încorporare în serviciul militar;
4) decesul unuia dintre părinți
336. Agenţii economici privaţi, care vor angaja tineri specialişti, repartizaţi anterior în

sectorul public, în primii trei ani de activitate a acestora vor restitui integral instituţiei de
învăţămînt cheltuielile aferente formării lor în cazul cînd aceştia nu le-au achitat personal.
337. La înmatriculare cu elevii este semnat contractul – tip privind realizarea studiilor în instituţiile
de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în grupele cu finanţare
bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în câmpul muncii.
338. Pe parcursul anului de studii, instituția expediază oferta privind numărul de specialiști secțiilor
de cultură din țară, instituțiilor cointeresate.
339. În luna mai a fiecărui an, Comisia de repartizare în câmpul muncii formată în cadrul
Consiliului de administrație, repartizează absolvenții conform solicitărilor parvenite.
340. Elevilor repartizați în câmpul muncii li se eliberează adeverința privind plasarea în câmpul
muncii.
341. Confirmarea privind sosirea la locul de muncă urmează a fi prezentată instituției către întâi
septembrie;
342. Pentru elevii ce nu sunt solicitări de angajare, instituția eliberează adeverința privind plasarea
independentă în câmpul muncii.
343. Situația repartizării în câmpul muncii este înregistrată în Centralizatorul repartizării
absolvenților.
344. Traseul absolvenților este verificat periodic de către diriginții de grupe, șefii de catedră,
informația fiind stocată la persoana responsabilă de repartizare în câmpul muncii.
345. Rapoartele anuale privind activitatea instituției oglindesc situația repartizării absolvenților în
câmpul muncii.
346. Instituția va anunța anual, prin somație, până la finele anului calendaristic elevii exmatriculați
în anul precedent despre necesitatea restituirii mijloacelor financiare cheltuite de instituție.
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Drepturi şi responsabilităţi
347.
In colegiu se respectă drepturile şi libertăţile elevilor, personalului instituției în
conformitate cu legislația în vigoare.
348. Cadrele didactice au dreptul la libertate academică în procesul de selectare a metodelor
și mijloacelor de învățămînt
349. Cadrele didactice sînt obligate:
1) să elaboreze şi să realizeze curriculum-urile unităţilor de curs, incluse în Planul de
învăţămînt;
2) să respecte orarul;
3) să realizeze evidenţa prezenţei elevilor la ore;
4) să diversifice formele şi modalităţile de evaluare curentă şi finală;
5) să asigure corectitudinea, obiectivitatea şi transparenţa procesului de evaluare;
6) să acorde consultaţii/îndrumări necesare elevilor.
350.
În perioada de studii, elevul este în drept:
1) să beneficieze de baza didactică a colegiului pentru realizarea activităţilor preconizate în
planurile de învăţămînt;
2) să-şi constituie traseul educaţional propriu şi să formeze programul de studii individual în
cadrul planului de învăţămînt;
3) să obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcurs şi la finele
semestrului;
4) să obţină credite în avans;
5) să conteste nota, dacă o consideră incorectă;
6) să beneficieze de un orar special de susţinere a sesiunilor de promovare, în cazuri motivate
întemeiat (caz de boală, participare la concursuri, olimpiade republicane şi internaţionale, competiţii,
programe de mobilitate etc.);
7) să solicite o prelungire a duratei de studii contra taxă, dacă la sfîrşitul perioadei legale a
programului de studii nu a obţinut numărul stabilit de credite, necesar pentru obţinerea diplomei de
studii profesionale;
8) să solicite un concediu academic, în caz de pierdere a capacităţii de studii, în legătură cu
unele boli cronice, intervenţii chirurgicale, accidente etc. pentru îngrijirea copilului;
9) să participe la diverse activităţi în cadrul colegiului, care nu sînt obligatorii conform
planurilor de învăţămînt;
10) să beneficieze, prin concurs, de burse de mobilitate pentru studii în alte colegii din ţară sau
instituţii similare din străinătate;
11) să solicite transferul creditelor acumulate într-o altă instituție de învățămînt;
12) să solicite cadrelor didactice consultaţii;
13) să participe la guvernarea colegiului în care îşi face studiile;
14) să primească Suplimentul la Diploma de studii profesionale de model, aprobat de către
MECC.
351.
Elevul este obligat:
1) să cunoască reglementările privind organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în baza
Sistemului de Credite de Studii Transferabile;
2) să realizeze şi să promoveze toate unităţile de curs, stipulate în Contractul de studii anual;
3) să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare/învăţare/evaluare;
4) să frecventeze unităţile de curs, lecţiile practice/de laborator, alte activităţi prevăzute de
Planul de învăţămînt;
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5) să susţină toate evaluările curente şi sumative;
6) să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de
studii.
7) să restituie la bugetul de stat, în cazul exmatriculării sau neprezentării la locul de muncă
conform repartizării, cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de colegiu.
Exmatricularea şi restabilirea la studii
352. Elevii pot fi exmatriculaţi din următoarele motive:
- solicitarea proprie a elevului prin cerere pe numele directorului;
- nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii în cazul elevilor
înmatriculaţi la studii cu taxă;
- transferul elevului într-o altă instituţie;
- neacumularea numărului de credite stabilit pe parcursul a două semestre consecutive;
- promovarea examenului prin fraudă/copiere;
- absenţe motivate mai mult de 60 de zile sau 360 de ore academice pe parcursul unui an de studii
atrage propunerea de acordare a concediului academic;
- absenţe nemotivate în număr mai mare de 40 de ore/semestru la toate activităţile programate în
planul de învăţămînt;
- nerespectarea Statutului instituţiei, inclusiv a disciplinei şi codului moral al elevului;
- elevilor exmatriculaţi din instituţie li se eliberează adeverinţa academică cu extrasul din foaia
matricolă;
- elevii exmatriculaţi pot fi restabiliţi la studii/sau reînmatriculaţi la începutul semestrului care nu a
fost promovat la studii cu taxă (înj cazul când nu sunt locuri vacante cu finanțare de la buget);
- exmatricularea şi restabilirea la studii a elevilor exmatriculaţi se face prin ordinul directorului
instituţiei de învăţămînt, la propunerea şefului de secţie. Elevul se restabileşte la studii în semestrul
din care a fost exmatriculat şi este obligat să frecventeze unităţile de curs la care nu a acumulat credite
de studii.

X. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
353. Finanțarea instituției se efectuează din:
a) alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de
specialitate pe specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat anual de
Guvern;
b) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate,
pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, de la stagiile de practică în producţie a
elevilor, pe bază de contract;
c) venituri obținute din activitatea economică de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de
subdiviziunile structurale (laboratoare, cantina etc.), din realizarea literaturii didactice,
ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;
d) plăți pentru locațiunea încăperilor, construcţiilor, echipamentelor;
e) donaţii, inclusiv cele provenite din colaborarea internațională;
f) venituri obținute prin participarea în proiecte și/sau activități finanțate de către parteneri
naționali și internaționali, inclusiv în cadrul consorțiilor;
g) plăți pentru cămin achitate de elevi și alte persoane;
h) alte surse legal constituite.
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354. Finanțarea serviciilor prestate de către instituție se efectuează prin intermediul autorității
bugetare (fondator), în limita alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală.
355. Relațiile dintre instituție și persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un contract
de prestare contra cost a serviciilor educaționale/activităților de generare a veniturilor, în care sunt
specificate drepturile și obligațiunile părților, durata și valoarea contractului.
356. Bugetul instituției și raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a
instituției de învățământ profesional tehnică.
357. Instituția poate fi susținută de asociații profesionale, de patronate și autorități tutelare, în
conformitate cu legislația în vigoare.
358. Veniturile obținute de instituție din prestarea contra plată a serviciilor educaționale, cu
excepția cheltuielilor aferente serviciilor educaționale prestate, se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea
instituției.
359. Veniturile instituției obținute exclusiv din activitatea de antreprenoriat sunt acumulate și
administrate separat de alte venituri.
360. Instituţia poate desfăşura activităţi de antreprenoriat în condiţiile stabilite de Guvern, inclusiv
în atelierele de producţii proprii care desfăşoară şi activităţi comerciale.
361. Mijloacele financiare neutilizate de către Instituție pe parcursul anului curent se transferă spre
utilizare în anul următor, conform bugetului aprobat pentru anul respectiv.
362. Evidenţa contabilă şi raportarea financiară se efectuează în conformitate cu Standardele
Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.118/2013.
363. Instituția are în administrare blocuri de studii (clădiri), cămine, bibliotecă, laboratoare,
mijloace de transport și alte mijloace fixe și circulante.
XI. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
364. Organizarea protecţiei muncii la unitate se efectuează în conformitate cu prevederile Codului
muncii, Legii cu privire la protecţia muncii nr. 625 – XII din 2 iulie 1991 şi altor acte normative din
domeniul protecţiei muncii.
365. Fiecare salariat are dreptul:
- să aibă un loc de muncă care corespunde normelor de protecţie a muncii;
- să fie asigurat în mod obligatoriu contra accidentelor de muncă şi contra bolilor profesionale;
- să obţină de la angajator informaţii veridice privind condiţiile de muncă, existenţa riscului de
vătămare a sănătăţii şi măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc;
- să refuze efectuarea lucrărilor în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţă sau sănătate, pînă la
înlăturarea acestuia;
- să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament de protecţie individuală şi colectivă în
modul stabilit;
- să fie instruit în domeniul protecţiei muncii şi să beneficieze de reciclare profesională;
- să se adreseze către angajator, patronate, sindicate autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale, instanţelor de judecată pentru soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia muncii;
- să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea chestiunilor legate de
asigurarea unor condiţii de muncă nepericuloase la locul său de muncă, la cercetarea accidentului de
muncă sau a bolii profesionale contractate de el;
- să fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale cu menţinerea
locului de muncă şi a salariatului mediu pe durata efectuării controlului respectiv.
366. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii:
- să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;
- să utilizeze mijloace de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei;
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- să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie cît şi ceilalţi salariaţi;
- dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi avertizare, să nu împiedice metodelor şi procedeelor de
reducere sau eliminare a influenţei factorilor de risc;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune sau altă situaţie în care nu
sunt respectate cerinţele de protecţie a muncii;
- să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre
aceasta conducătorul său nemijlocit;
- să aducă la cunoştinţă conducătorului orice accident sau îmbolnăvire la locul de lucru.
367. Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele
obligaţii în acest domeniu:
- să aprobe în etapa de cercetare, proiectare şi executare a construcţiilor şi echipamentelor tehnice,
de elaborare a proceselor tehnologice, soluţii conforme de protecţie a muncii aplicarea cărora ar
elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi de contractare a bolilor profesionale;
- să activeze numai în temeiul autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al protecţiei muncii;
- să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;
- să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate;
- să admită la lucru numai persoane care, în urma controlului (examenului) medical, corespund
sarcinilor de muncă ce urmează să le execute, să asigure periodicitatea acestor controale (examene);
- să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea
activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare;
- să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii, inclusiv instruirea împuterniciţilor
pentru protecţia muncii;
- să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, instrucţiuni cu privire la
protecţia muncii corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
- să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru, precum şi
păstrarea, întreţinerea, repararea;
- să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de
murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor;
- să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare;
- să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare;
- să asigure publicitate, cercetare, evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite accidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a
acestora;
- să asigure, în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă, acordarea primului ajutor şi
transportarea salariaţilor în instituţii medicale;
368. Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie şi igienă a muncii sunt finanţate integral
din mijloacele proprii ale unităţii.
369. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanţarea măsurilor de protecţie şi
igienă a muncii.
XII. RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI ELIMINAREA ORICĂREI
FORME DE LEZARE A DEMNITĂȚII ÎN MUNCĂ
370. Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi altor raporturi legate nemijlocit
de acesta, principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei RM, sunt
următoarele:
- libertatea muncii, incluzînd dreptul la munca liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de
capacităţile sale de muncă, dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei;
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- interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în domeniul raporturilor de muncă;
- protecţia împotriva şomajului şi acordarea asistenţei la plasarea în cîmpul muncii;
- asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă
care corespund cerinţelor protecţiei şi igienii muncii şi a dreptului la odihnă;
- egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor;
- garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp integrală şi echitabilă a salariului care ar
asigura o existenţă decentă salariatului şi familiei lui;
- asigurarea egalităţii salariaţilor, fără nici o discriminare, la avansare în serviciu, luîndu-se în
considerare productivitatea muncii, calificarea şi vechimea în muncă în specialitate, precum şi la
formare profesională, reciclare şi perfecţionare;
- asigurarea dreptului salariaţilor şi angajatorilor la asociere pentru apărarea drepturilor şi intereselor
lor;
- asigurarea dreptului salariaţilor de a participa la administrarea unităţii în forme prevăzute de Lege;
- îmbinarea reglementării de stat şi a reglementării contractuale a raporturilor de muncă;
- obligativitatea integrală de către angajator a prejudiciului material şi a celui moral cauzate
salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor de muncă;
- stabilirea garanţiilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariaţilor şi angajatorilor, precum şi
exercitarea controlului asupra respectării lor;
- asigurarea dreptului fiecărui salariat la apărarea drepturilor şi libertăţilor sale de muncă, inclusiv
prin sesizarea organelor de supraveghere şi control, a organelor de justiţie a muncii;
- asigurarea dreptului la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de
muncă;
- obligaţia părţilor la contractele colective şi individuale;
- asigurarea drepturilor sindicatelor de a exercita controlul obştesc asupra respectării legislaţiei
muncii;
- asigurarea drepturilor salariaţilor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale;
- garantarea drepturilor la asigurarea socială obligatorie.
XIII. DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA ANGAJATORILOR ȘI ALE
SALARIAȚILOR
371. Angajatorul are dreptul:
- să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în
modul şi în condiţiile stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative;
- să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti
faţă de bunurile angajatorului;
- să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
- să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul muncii şi de alte
acte normative;
- să emită acte normative la nivel de unitate;
- să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.
372. Angajatorul este obligat:
- să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor
colective;
- să respecte clauzele contractelor individuale de muncă;
- să aprobe anual statele de personal ale unităţii;
- să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;
- să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
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- să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru
îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
- să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
- să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii, de contractul colectiv de muncă
şi de contractele individuale de muncă;
- să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de Codul
muncii;
- să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat, să supravegheze şi să controleze, să
plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin
norme ale dreptului muncii;
- să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi
ale altor acte normative ce conţin norme ale drepturilor muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor,
informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
- să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul stabilit de Codul
muncii şi de alte acte normative;
- să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de
muncă;
- să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia
în vigoare;
- să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile
colective, de contractul colectiv de muncă şi de cel individual de muncă.
373. Salariatul are dreptul:
- la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul
stabilit de Codul muncii;
- la muncă, conform clauzelor individuale de muncă;
- la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi
igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;
- la achitarea la timp şi integrală a salariatului , în conformitate cu calificarea sa şi cu complexitatea,
volumul şi calitatea lucrului efectuat;
- la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de
muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaos şi de sărbătoare şi
nelucrătoare a concediilor anuale plătite;
- la informarea deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena
muncii la locul de muncă;
- la adresarea către angajator , patronate, sindicate, organele de jurisdicţie a muncii;
- la formarea profesională la reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul muncii şi cu alte acte
normative;
- la participarea, la administrarea unităţii în conformitate cu Codul muncii şi cu contractul colectiv
de muncă;
- la purtarea de negocieri colective şi la încheierea contractului colectiv de muncă şi a convenţiilor
colective prin reprezentanţii săi, la informarea privind executarea contractelor şi convenţiilor
respective;
- la apărarea prin metode neinterzise de lege a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor
sale legitime;
- la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv dreptul
la grevă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
- la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de
muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
- la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
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374. Salariatul este obligat:
- să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
- să îndeplinească normele de muncă stabilite;
- să respecte Regulamentul intern al unităţii;
- să respecte disciplina muncii;
- să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
- să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
- să informeze imediat angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă
pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului;
375. Salariatul poartă răspunderea materială conform Codului muncii - art.9 p.(n).
XIV. DISCIPLINA MUNCII ÎN COLEGIU, ABATERILE DISCIPLINARE ȘI
SANCȚIUNILE APLICABILE
376. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli
de comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu alte acte normative, cu convenţiile
colective, cu contractul colectiv şi cu alte acte normative, cu cele individuale de muncă, inclusiv cu
Regulamentul intern al unităţii.
377. Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor
economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate,
prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru
munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.
378. Pentru încălcarea disciplinei de muncă faţă de salariat pot fi aplicate următoarele
sancţiuni disciplinare:
- avertismentul;
- mustrarea;
- mustrarea aspră;
- concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lot. G), r) din Codul muncii).
379. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni precuniare pentru încălcarea
disciplinei de muncă.
380. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune
disciplinară.
381. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul va ţine cont de graviditatea abaterii
disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.
382. Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o
explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un
proces-verbal semnat de un reprezentant al salariaţilor.
383. În funcţie de graviditatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să
organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi
să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră
necesare.
384. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă imediat după constatarea abaterii
disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării
salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical. Sancţiunea
disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii disciplinare, iar în urma
reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii.
În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.
385. Sancţiunea disciplinară se aplică prin Ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), în care se
indică în mod obligatoriu:
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- temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
- termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
- organul în care sancţiunea poate fi contestată.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de
judecată în condiţiile art. 355 din Codul muncii.
386. Termenul de valabilitate a sancţiunii disciplinare constituie un an din ziua aplicării.
Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se
consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.
387. Angajatorul este în drept să revoce sancţiunea disciplinară în decursul unui an din
proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului
nemijlocit al salariatului.
388. În interiorul termenului de valabilitate, a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat
nu i se aplică stimulări prevăzute la art. 203 din Codul muncii şi la pct. 7.1. din prezentul Regulament.
XV. REGIMUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ
389. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor unităţii nu poate depăşi 36 ore pe
săptămînă (conform art.95 al.2 din CM).
390. Pentru invalizii de gradul I şi II (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri mai mari) se
stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 ore pe săptămînă, fără diminuarea drepturilor
salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare (conform art.96 al.4 din CM).
391. Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili atît la momentul angajării la
lucru cât şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială. La rugămintea femeii
gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi în vîrstă de pînă la 16
ani (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru bolnav al familiei, în
conformitate cu certificatul medical, angajatorul în mod obligatoriu le va stabili ziua sau săptămîna de
muncă parţială.
392. Retribuirea muncii în cazurile prevăzute la aliniatul întâi din prezentul punct se
efectuează proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut. Activitatea în
condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea
vechimei în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.
393. La unitate se stabileşte săptămîna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi (conform
art.98 al.1 din CM), cu două zile de repaus de regulă sâmbătă şi duminică (conform art.109 al.1 din
CM).
394. Începutul zilei de muncă şi finalizarea pentru diferite categorii de angajaţi se stabileşte
1. Directori adjuncţi
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
2. Contabilitatea
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
3. Biblioteca
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
4. Anticamera
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
5. Intendent
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
6. Uşiere
7.00 – 19.00
7. Paznici de noapte
19.00 – 7.00
8. Măturător
6.30 – 15.30
11.00 – 12.00
9. Fochişti
6.00 – 18.00
18.00 – 06.00
10. Personalul didactic: C onform orarelor de grupă şi
11.15 – 11.45
individuale
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8.00-17.00 cu pauza de masă de 30 minute (tot personalul administrativ, laboranţi, personal
ingineresc, tehnic, auxiliar, biblioteca, contabilitatea);
630 – 1430
îngrijătoare de încăperi;
16.30 – 23.00 pedagogul social;
8-00 – 17-00 intendantul din cămin;
Paznicii şi persoanele de serviciu din cămin, şi Colegiu durata zilnică a timpului de muncă nu poate
depăşi 12 ore, art.99 CM al RM. Muncitorul auxiliar – 8.00 – 17.00; Electromontorul și Lăcătușul
instalator tehnică sanitară – 8.00 – 15.00 (orar flexibil)
395. Angajatorul ţine, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de
fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaos şi în zilele de
sărbătoare nelucrătoare.
396. În cadrul programului zilnic de muncă, salariaţilor li se acordă o pauză de masă cu o
durată de 30 minute.
397. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.
398. Durata repaosului zilnic, cuprinsă între sfîrşitul programului de muncă într-o zi,
începutul programului în ziua imediat următoare, nu poate fi mai mică decît durata dublă a timpului
de muncă zilnic.
399. Femeielor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani li se acordă, pe lîngă pauza de masă,
pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare menţionate se acordă o dată la
fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de 30 minute. Pentru femeiele care au 2 sau mai mulţi copii
în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei constituie o oră. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ
în timpul de muncă şi se plătesc reieşindu-se din salariul mediu.
400. Munca în zilele de repaos este interzisă. Ca excepţie salariaţii pot fi atraşi la muncă în
zilele de repaos în strictă conformitate cu prevederile art. 110 din Codul muncii.
401. La unitate se stabilesc următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare, cu menţinerea
salariului mediu:
- 25 decembrie – Creciun pe stil nou;
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeilor;
- Prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- Ziua de luni la o săptămînă după Paşti (Paştele Blajinilor);
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
- Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al
municipiului, oraşului, comunei, satului.
Munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare se admite numai în cazurile prevăzute de art. 111 din
Codul muncii.
402. Tuturor salariaţilor unităţii li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată
stipulată în contractul colectiv, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare:
- Cadrul didactic 62 zile calendaristice;
- Personalul auxiliar – 28 zile calendaristice;
403. Salariații cu statut de membru de sindicat care își achită taxa de cotizare sindicală
lunară și a căror muncă implică eforturi psiho – emoționale sporite beneficiază de un concediu
suplimentar plătit cu durata de 7 și 3 zile calendaristice ( Conform Anexa 3 la Convenția Colectivă
nivel de ramură 2017 – 2020).
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404. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a
6 luni de muncă la unitate. Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru
primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise.
405. Salariaţilor transferaţi dintr-o altă unitate concediul de odihnă anual poate fi acordat şi
înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.
406. Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă se acordă salariatului, în
baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabile.
407. Cadrelor didactice nu mai rar decît la 10 ani de activitate pedagogică li se acordă un
concediu cu o durată de 1 an.
408. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de
comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an
calendaristic.
409.
La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor,
cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. Programarea concediilor de odihnă anuale
este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.
410. Despre data începerii concediului salariaţii se previn în formă scrisă cu 2 săptămîni
înainte.
411. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a
salariatului, poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile
calendaristice.
412. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor anual conform programării stabilite.
413. Din motive familiare şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise,
salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă
la 120 zile calendaristice, în care scop se emite un Ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
414. Unuia dintre părinții care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un
copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani), părinţilor singuri, necăsătoriţi care au un copil de aceiaşi vîrstă
li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile
calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în
întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.
415. Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă salariaţilor în strictă conformitate
cu art. 121 din Codul muncii şi Convenţia colectivă la nivel de ramură, „Timpul de muncă şi timpul de
odihnă”.
416. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia,
decizia, hotărîrea) angajatorului, numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară
prezenţa acestuia în unitate.
417. În caz de rechemare din concediu sau concediu de boală salariatul trebuie să
folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată
stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Refuzul salariatului de a-şi folosi
partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul.
418. În afara concediului anual plătit, salariaţii vor beneficia de zile de concediu plătite în
cazul următoarelor evenimente deosebite:
- căsătoria salariatului sau căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile;
- naşterea sau înfierea copilului – 2 zile;
- decesul părinţilor, soţului (soţiei), copilului, rudelor de gradul II – 3 zile;
- părinţilor care au copii în clasele I şi IV – prima zi la începutul anului şcolar;
- încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrilor familiei – 1 zi.
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