
 
 

 



CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Articolul 1. Consiliul profesoral este format în temeiul art. 69 (7) al Codului Educaţiei al 

Republicii Moldova şi art. 28 al Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. 

Articolul 2. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al instituţiei şi este 

prezidat de director. 

Articolul 3. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare 

şi de instruire practică, cu norma de bază în instituţie şi are rol de decizie în domeniul instructiv-

educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele 

consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci 

când este invitat.  

Articolul 4. Deciziile Consiliului profesoral sunt obligatorii pentru administraţia instituţiei, 

pentru personalul didactic şi elevi. 

 

 

CAPITOLUL II 

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 

 

Articolul 5. Consiliul profesoral se întruneşte trimestrial ori de câte ori este nevoie, la 

propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul cadrelor didactice. 

Articolul 6. Consiliul profesoral este deliberative, dacă la şedinţă participă cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor. 

Articolul 7. La şedinţele Consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica 

dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai 

partenerilor sociali.   

Articolul 8. Participarea la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie. Absenţa 

nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.   

Articolul 9. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu majoritatea simplă de voturi, 

şi sunt obligatorii pentru personalul instituţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

Articolul 10. (1) Directorul instituţiei numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului 

profesoral, în baza votului cadrelor didactice . 

(2) Secretarul are atribuţia de a redacta ligibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 

Consiliului profesoral. 



Articolul 11. (1) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale Consiliului 

profesoral. 

(2) Registrul preceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare şi cu 

paginile numerotate. Pe ultima foaie, directorul instituţiei ştampilează şi semnează, pentru 

autentificarea numărului paginilor şi a registrului.   

(3) 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.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează 

într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul instituţiei.   

 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI PROFESORAL 

 

Articolul 12. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   

a) aprobă Statutul instituţiei; 

b) aprobă Planul strategic de dezvoltare a instituţiei; 

c) aprobă Planul anual de activitate a instituţiei, precum şi a altor subdiviziuni interne; 

d) aprobă Regulamentul intern de activitate şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi 

salariaţii instituţiei; 

e) aprobă raportul anual de activitate a instituţiei; 

f) examinează planurile de învăţământ şi le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei; 

g) examinează şi aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului 

didactic; 

h) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituţie şi determină acţiunile 

pentru perfecţionarea acestei activităţi; 

i) analizează periodic realizarea planurilor de activitate  şi rezultatele activităţii educaţionale a 

instituţiei; 

j) contribuie la generalizarea  şi promovarea experienţei  înaintate  a personalului didactic în 

scopul  îmbunătăţirii procesului de instruire; 

k) contribuie la perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri și stagii de formare continuă, 

inclusiv studii de masterat și de doctorat; 

l) decide exmatricularea elevilor. 

 

 

 



CAPITOLUL IV 

DIZPOZIŢII FINALE 

 

Articolul 13. Cadrele didactice care activează prin cumul în instituţie nu pot fi 

membri ai Consiliului profesoral. Aceştia pot asista la şedinţele Consiliului profesoral fără 

drept de vot. 

Articolul 14. Prevederile prezentului regulament sunt general obligatorii pentru toţi 

angajaţii instituţiei şi pot fi completate cu alte prevederi adaptate specificului instituţiei. 

 


