
 



CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a fost fondat în iunie 1912, în 

baza Decretului Gubernial „Cu privire la instituirea Seminarului Pedagogic din Soroca”, menit să 

pregătească cadre didactice cu durata studiilor de 4 ani. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii  Moldova nr.245 din 8.05.1991, Şcoala Pedagogică 

„Boris Glavan” este reorganizată în Şcoală Normală. 

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.816 din 28.07.1998 şi ordinul 

Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova nr.532 din 05.08.1998, Şcoala Normală 

Soroca este reorganizată în Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din Soroca.Conform Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 2003 și ordinului Ministerului 

Educației al Republicii Moldova, Colegiul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” din Soroca (instituție 

de învățământ superior de scurtă durată) este reorganizată în instituție de învățământ mediu de 

specialitate (colegiu). Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 786 din 23 iunie 

2016, Colegiul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” din Soroca își modifică denumirea în Instituția 

Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca. 

2. Instituția Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul educației, Hotărârile de Guvern şi alte 

acte normative. 

3. Instituția Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca dobândeşte calitatea de 

persoană juridică din data înregistrării de stat în modul stabilit.  

4. Instituția Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca dispune de ștampilă cu Stema 

de Stat, emblemă, 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. 

5. Durata de activitate a Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca nu este limitată în timp. 

6. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor 

în activităţi de organizare şi propagare politică. 

7. În Instituția Publică Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, sunt interzise prozelitismul 

religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează 

integritatea fizică sau psihică a elevilor. 

8. Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca (în continuare Instituţie) este o 

instituţie de învăţământ profesional tehnic. 

9. Instituţia asigură pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în diverse domenii, în 

conformitate cu nivelul 4 ISCED. 
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10. Instituţia îşi are sediul la adresa: MD-3000, str. Ion Creangă 19, municipiul Soroca, 

Republica Moldova. 

11. Instituţia este fondată şi lichidată la iniţiativa Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova. 

 

CAPITOLUL II 

MISIUNEA ŞI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE INSTITUŢIEI 

12. Instituţia oferă programe de formare profesională în conformitate cu Cadrul Național 

al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităților și 

calificărilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015. 

13. Instituția are misiunea de a asigura formarea profesională inițială a educatorilor și 

conducătorilor muzicali; învățătorilor; predicatorilor; grefierilor; lucrătorilor și pedagogilor 

sociali; agenților de turism; asistenților manageri; dansatori 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. 

14. Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, 

apărarea drepturilor elevilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii.  

15.  Instituţia pregăteşte specialişti cu caracter aplicativ și promovează competenţele şi 

calificărilor solicitate pe piaţa muncii, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene; 

Instituţia promovează un mediu concurențial - calitativ, bazat pe creativitate și inovație, 

dublat de tradiție să formeze o personalitate pragmatică, de succes, în concordanță cu valorile 

naționale și universale. 

16. Principiile promovate de Instituţie: 

a) principiul echităţii - cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de 

apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea fără de religie - principii 

consemnate în Cartea Naţiunilor Unite; 

b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standardele 

naţionale de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale; 

c) principiul relevanţei – formarea profesională bazată pe competenţe şi racordată la cerinţele 

pieţei muncii;  

d) principiul respectării dreptului la opinie a beneficiarilor (elevilor);  

e) principiul incluziunii sociale; 

f) principiul eficienţei manageriale şi financiare; 
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g) principiul răspunderii publice – în baza căreia Instituţia va răspunde public de performanţele 

ei; 

h) principiul transparenţei; 

i) principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali 

interesaţi; 

j) principiul susţinerii şi promovării personalului din Instituţie. 

 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA  ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE 

  

17. Instituţia își desfășoară activitatea educațională conform standardelor naţionale de 

referinţă şi standardelor de acreditare, elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 

Educație și Cercetare.  

18. Planul de pregătire profesională în Instituţie se stabilește în funcție de necesitățile 

economiei naționale și este aprobat de Guvernul Republicii Moldova.  

19. Instituţia activează  în conformitate cu  Planurile de învăţământ, elaborate pentru  

fiecare program de formare profesională,  coordonate  cu instituţiile de profil  şi aprobate de 

către  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

20. Programul de activitate a Instituţiei este stabilit de administraţie şi se desfăşoară în 

baza Planului strategic de dezvoltare a Instituţiei şi al Planului anual de activitate, aprobate de 

către Consiliul profesoral. 

21. Programul de formare profesională include: 

a) planul – cadru de învăţământ şi Planurile de învăţământ pe domenii de formare profesională; 

b) curricula pe unităţi de curs (discipline/module); 

c) ghiduri metodologice de aplicare a curriculei. 

22.   Programele de formare profesională tehnică nivelul 4 ISCED, cu 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 şi a 

studiilor medii de cultură general. 

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. 
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 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 

dreptul de încadrare în câmpul muncii a absolvenților, conform calificării obţinute.  

23. În Instituţie, învăţământul se realizează în limba  română.   

24. Regimul de activitate a Instituţiei este de 5 zile pe săptămână. 

25. Anul de studii începe la 1 septembrie şi are o durată de 42 săptămâni, inclusiv 2 

semestre egale a câte 15 săptămâni,  două sesiuni de examene, stagiile de practică la care  se 

adaugă vacanţe. 

 Sesiunile de examinare se programează pe 1-4 săptămâni semestrial. 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. 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 - de până la două 

săptămâni, vacanţa de primăvară – 1 săptămână şi vacanţa de vară de până la 8-9 săptămâni. 

26. Zilele de sărbătoare nelucrătoare: 

Conform Codului muncii, în Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata 

salariului mediu (pentru salariații care sunt remunerați pentru unitate de timp) 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 săptămână după Paște (Paștele Blajinilor); 

- 1 mai – Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii; 

- 9 mai – Ziua Victoriei asupra fascismului, Ziua Europei; 

- 27 august – Ziua Independenței Republicii Moldova; 

- 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”; 

- 25 decembrie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou). 

În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămânal, 

salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește. 

27.  Se stabileşte efectivul unei  grupe în  număr de 25 - 30 elevi. 

 La lecţiile practice, la stagiile de instruire practică, la lucrările de laborator, de  pregătire a  

proiectului  de  diplomă, grupa se va diviza în subgrupe în conformitate cu stipulările Planurilor 

de învățământ.  
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 La studierea disciplinelor limba străină şi informatica, grupa se divizează în două subgrupe, 

când numărul de elevi constituie cel puţin 25 de persoane. În cazuri excepţionale, se admite 

formarea  unei subgrupe  la studierea limbilor străine din  cel puţin 5 persoane. 

28. Unitățile de curs şi numărul de ore prevăzute pentru fiecare an de studiu, semestru sunt 

stabilite prin Planul de învăţământ. 

Durata orei academice este de 45 de minute. Durata recreaţiei este de 10 minute şi de 20 de 

minute - recreaţia mare (după lecţia a patra). 

Orarul lecţiilor se elaborează de către directorul adjunct pentru instruire și educație, se 

discută în cadrul Consiliului de administraţie şi se aprobă de director. Definitivarea orarului se 

face până la 10 septembrie. 

29. Curriculumurile pe unități de curs se elaborează de cadrele didactice cu grad didactic 

întâi  și superior din cadrul catedrelor metodice, pe domenii de formare profesională, în 

conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor. 

 Respectarea conţinutului curriculei și parcurgerea integrală a materiei sunt obligatorii. 

30. Evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor obţinute de către elev se realizează 

sistematic, prin evaluare curentă, pe tot parcursul studiilor, şi prin evaluare finală. 

31. Notarea la teze, examene, stagii de practică şi alte activităţi se face cu note de la ,,10” 

la ,,1”, exprimate în numere întregi. Notele de la 10 la 5, obținute în urma evaluării la o unitate 

de curs, permit acumularea creditelor de studii alocate cursului respectiv.  

32. Admiterea la sesiunea de examinare se efectuează de către Consiliul profesoral, 

decizia fiind confirmată prin ordinul directorului. 

33. Formele de  evaluare a  cunoştinţelor elevilor  la  finele semestrului sau anului de  

învăţământ  sunt obligatorii. Orarul sesiunii se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la 

cunoştinţă elevilor cu cel puţin o lună înainte de începerea sesiunii de examinare. 

Toate unităţile de curs, prevăzute în Planul de învăţământ pentru un semestru, se evaluează 

prin examen scris sau oral. 

Elevul poate susţine examen la o singură unitate de curs într-o zi, iar intervalul între 

examenele succesive este de minimum 2 zile. 

34.  Evaluarea curentă constituie circa 60 la sută din nota finală. Nota finală se fixează în 

borderou. Pentru evaluarea scrisă, se rezervează 3 ore academice. 

a) Media semestrială la disciplina inclusă în programul de formare profesională se calculează ca 

medie a notelor curente (notele de la orele de contact direct, de la orele de activitate 

individuală, de la orele practice/de laborator) și a notei de la examen, în proporție de 60 la 40. 

b) Nota medie generală pe semestru se calculează din mediile notelor la disciplinele studiate în 

semestrul respectiv. 
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c)   Media generală se calculează  doar  pentru  elevii  promovaţi.  Pentru  elevii restanţieri  sau  

amânaţi  aceasta   se  calculează  după promovarea  disciplinelor și acumularea numărului 

necesar de credite.  

35.  Cadrul didactic examinator are obligaţia de a le comunica elevilor rezultatele de la 

examenele scrise, în termen de 3-4 zile lucrătoare. 

36. Elevii pot contesta nota acordată de profesor 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. 

37. Frecvenţa activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. 

38. Elevii care nu frecventează orele, indiferent de motiv, sunt considerați absenți, iar 

acest fapt se consemnează în catalog. Absențele, dovedite cu acte legale, sunt considerate 

motivate. Motivarea absențelor se face de către mentor în primele 5 zile de la reluarea activității 

instructive de către elev. Actele, pe baza cărora s-a făcut motivarea absențelor, se vor păstra pe 

tot timpul anilor de studii. 

39. Sunt declaraţi  promovaţi elevii care,  la finele semestrului sau a anului de studii, obţin  

numărul de credite de studii stabilite, iar la disciplinele liceale au cel puțin  nota ,,5” sau 

calificativul ,,admis”. 

a) Sunt declaraţi restanţieri elevii  care nu acumulează numărul de credite prevăzut pentru 

semestrul/anul respectiv sau au obţinut media semestrială sub ,,5” sau calificativul ,,respins” 

la cel puţin o disciplină din ciclul liceal. 

b) Sunt declaraţi amânaţi elevii care, din  motive întemeiate,  justificate  prin   actele  respective, 

nu au situația școlară încheiată la anumite discipline și nu au susţinut examenele stabilite în 

sesiune în termenele prevăzute  de  Planurile  de învăţământ.  

40.  Numai elevul care obţine integral credite la toate unităţile de curs obligatorii şi la 

libera alegere, prevăzute în Planul de învăţământ pentru fiecare semestru, poate candida pentru 

obţinerea unei burse de studiu.  

41. La sfârșitul anului de învățământ, 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, amânat, transferat, exmatriculat). 

42. Elevii care promovează examenele de calificare sau lucrarea (proiectul) de   diplomă, 

primesc Diploma de studii, prin care obţin calificarea  în profilul şi specialitatea studiată. 

43. În caz de nepromovare sau neprezentare a candidatului din motive întemeiate, 

confirmate prin acte justificative, Examenul poate fi susținut repetat, în cadrul sesiunii 
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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. 

44. Neprezentarea candidatului, din motive nejustificate, la Examen este calificată drept 

nesusţinere a acestuia. 

45. 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. 

46. Activitatea educaţională în fiecare grupă de elevi este coordonată de un mentor, care 

este un cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul Instituţiei. Obligaţiile acestuia 

sunt stipulate în fişa de post. 

47. Activitatea educativă în căminul de elevi este coordonată de directorul adjunct pentru 

instruire și educaţie şi desfăşurată de către un pedagog social, obligaţiile şi atribuţiile căruia sunt 

stabilite de directorul Instituţiei. 

48. După încheierea anului şcolar, Consiliul profesoral analizează rezultatele activităţii 

educaţionale şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestuia. Directorul prezintă raportul de 

activitate Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova până la 15 

octombrie anual şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a Instituţiei. 

 

 

CAPITOLUL IV 

TRANSFERUL. ACORDAREA CONCEDIULUI ACADEMIC. 

EXMATRICULAREA ŞI RESTABILIREA. SANCŢIUNI 

 

49. 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. 

50. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior în instituţiile de 

învățământ profesional tehnic se efectuează în cadrul programelor de formare profesională 

tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, 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 învăţământ (cel mult 6 unităţi de curs/discipline/module, conform Planului de 

învățământ). 



 
 9 

51. În cererea de transfer, elevul indică numele, prenumele, specialitatea la care a fost 

înmatriculat, specialitatea la care solicită transferul, anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea 

situaţiei academice. Instituţia determină diferențele de program dintre Planurile de învăţământ şi 

stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora și, după caz, aprobă transferul. 

52. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt acoperite din 

contul solicitantului. 

53. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat, Instituția 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. 

54. Elevii pot opta pentru mobilitatea academică cu durata de un semestru sau de un an de 

studii în alte instituţii de învăţământ de profil din ţară sau de peste hotare. 

55. Nu se admite transferul în ultimul an de studii. 

56.  Elevii pot solicita, după finalizarea a cel puțin două semestre, întreruperea studiilor pe 

o perioadă de maximum 3 ani pe întreaga durată de studii. 

 Pentru a beneficia de întreruperea studiilor, elevul depune, până la începerea unui nou semestru, 

o cerere în acest sens.  

 Întreruperea studiilor se produce în următoarele situații: 

a) pierderea capacității de studii din motive de sănătate (boli cronice, intervenții chirurgicale, 

accidente, concediu de maternitate etc.) 

b) concediu academic pentru îngrijirea copilului; 

c) incapacitatea de a achita contractul de studii; 

d) satisfacerea serviciului militar; 

e) alte motive întemeiate. 

57. Directorul Instituţiei hotărăşte durata concediului academic în temeiul actelor legale 

prezentate de elev. 

58. Elevii anului I pot beneficia de concediu academic în cazuri excepționale și doar prin 

coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

59. După revenirea la studii, elevul realizează cerințele Planului de învățământ al 

promoției cu care finalizează studiile, fapt despre care acesta este informat. 

Ultimul semestru până la concediul academic și primul semestru după revenire se consideră două 

semestre consecutive din punct de vedere al acumulării creditelor. 

 Dacă la sfârșitul duratei legale a programului de studii elevul nu a acumulat numărul total de 

credite, stabilit în Planul de învățământ, acesta poate solicita prelungirea duratei legale de studii 

contra taxă, pentru realizarea cursurilor nepromovate. 
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60. Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, 

prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, este în 

drept să permită unor elevi să studieze după un plan individual, în cazul unei motivaţii întemeiate 

(motiv de boală). 

61. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către 

profesori şi mentorul (dirigintele) grupei. 

62. Elevii care absentează nemotivat sunt exmatriculaţi prin ordinul directorului, la 

propunerea mentorului sau a personalului didactic. 

63. Exmatricularea elevilor se aplică în următoarele cazuri: 

a) din proprie iniţiativă (la cerere); 

b) în caz de transfer la o altă instituţie de învăţământ; 

c) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii, în cazul 

elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă; 

d) pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite; 

e) absenţe motivate mai mult de 360 ore academice pe parcursul unui an de studii; 

f) absenţe nemotivate (40 ore semestru) la toate activităţile stabilite în Planul de învăţământ; 

g) susţinerea examenului de calificare prin fraudă/copiere; 

h) neprezentarea la studii după expirarea termenului concediului academic; 

i) nerespectarea prezentului Statut. 

64. Elevii exmatriculaţi sunt restabiliţi la studii/ sau reînmatriculaţi la începutul 

semestrului în care nu au fost promovaţi. 

65. Elevilor  li se aplică doar sancţiuni prevăzute de prezentul Statut, regulamentele şi 

legislaţia în vigoare. 

66. Elevii, care încalcă Regulamentul de activitate internă, Statutul Instituției, normele şi 

instrucţiunile în vigoare, sunt sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, după cum 

urmează : 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră; 

d) exmatriculare. 

67. Dacă prin faptele săvârşite s-a produs deteriorarea bunurilor materiale ale Instituţiei, se 

vor lua măsuri pentru recuperarea daunelor respective. 

Faptele săvârşite de elevi se analizează la Consiliul profesoral sau Consiliul de administraţie, 

care hotărăşte sancţiunea.  
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CAPITOLUL V 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ELEVILOR 

 

68. Candidaţii înmatriculaţi în baza promovării concursului de admitere sunt înscrişi în 

anul I de studii, li se înmânează carnetul de note și carnetul de elev. 

69. În Instituţie, se respectă drepturile şi libertăţile elevilor. Sunt interzise pedepsele 

corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă psihică şi fizică. 

70. Elevii au următoarele drepturi: 

a) să participle la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte reglatorii ale 

procesului educativ; 

b) să beneficieze de toate facilitățile didactice ale instituției, pentru realizarea activităților 

preconizate de Planurile de învățământ; 

c) să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise; 

d) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției în procesul de instruire; 

e) să-şi exprime liber opiniile, convingerile, ideile; 

f) să-şi constituie traseul educaţional propriu şi să completeze programul de studiu individual în 

cadrul Planului de învăţământ; 

g) să obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcurs şi la finele 

semestrului; 

h) 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, etc.); 

i) să repete, după un orar individual, contra plată, cursul nepromovat; 

j) să solicite un concediu academic de un an, în cazul pierderii capacităţii de studii, în legătură 

cu unele boli cronice, intervenţii chirurgicale, accidente etc. şi de până la trei ani pentru 

îngrijirea copilului; 

k) să participe la diferite activităţi în cadrul instituţiei, care nu sunt obligatorii conform Planului 

de învăţământ; 

l) să beneficieze, prin concurs, de burse de merit; 

m) să solicite cadrelor didactice consultaţii; 

n) să fie aleşi în componenţa organelor administrative şi consultative ale Instituţiei;  

o) să fie asiguraţi cu asistenţă medicală; 

p) să constituie consilii, asociaţii, cluburi, care funcţionează după un statut propriu, obiectul de 

activitate trebuie să fie compatibil cu principiile învăţământului; 

q) să primească Suplimentul la Diplomă de modelul stabilit de Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova. 
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71.  Elevii au următoarele obligaţii: 

a) să se familiarizeze cu regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea procesului 

educaţional în baza Sistemului Naţional de Credite şi Studiu; 

b) să realizeze şi să promoveze toate cursurile obligatorii din Planul de învăţământ; 

c) să realizeze exigent şi la timp obligaţiile, conform Planului de învăţământ şi curricula, în 

scopul unei pregătiri profesionale temeinice; 

d) să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare/învăţare/evaluare; 

e) să depună eforturi personale, pentru a obţine finalităţile de studiu preconizate: să acumuleze 

cunoştinţe, să-şi dezvolte capacităţile şi să-şi formeze competenţele necesare; 

f) să susţină toate evaluările curente şi sumative; 

g) să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu; 

h) să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, care să-i individualizeze ca vârstă, sex, categorie 

socială de elev;  

i) să manifeste atitudine cuviincioasă, colegială, modestie; 

j) să respecte dispoziţiile date de conducerea Instituției, diriginte; 

k) să utilizeze cu grijă manualele, să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul Instituţiei. 

72.  Elevilor li se interzice: 

a) fumatul, întrebuințarea consumului de băuturi alcoolice, substanțe narcotice și alte substanțe 

halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine și pe teritoriul Instituției; 

b) să aplice orice formă de violență fizică, verbală și psihică față de profesori, angajați ai 

Instituției și colegi; 

c) să introducă și să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanțe 

explozibile și paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine și pe teritoriul Instituției; 

d) să utilizeze telefoane mobile în timpul orelor și stagiilor de practică, activităților 

extradidactice; 

e) să abandoneze practica, sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire fără permisiunea 

cadrului didactic; 

f) să deterioreze spațiile pentru instruire, odihnă și trai al Instituției, în caz contrar, poartă 

răspundere materială. 

73. În Instituție, se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în 

conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale. 

74. Organele de autoguvernanţă ale elevilor se constituie anual în baza unui concurs 

desfășurat în cadrul Instituției. 

75. Drepturile şi responsabilităţile membrilor organelor de autoguvernanţă ale elevilor 

sunt stipulate în Regulamentul intern de activitate. 
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CAPITOLUL  VI 

MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA INSTITUȚIEI 

76. Managementul este asigurat de către director, în coordonare cu organele 

administrative și consultative. 

77. În Instituție, funcționează următoarele organe administrative și consultative: 

a) Consiliul profesoral; 

b) Consiliul de administrație; 

c) Consiliul metodico-științific; 

d) Consiliul de etică, activitatea căruia este reglementă prin Ordinul nr. 861 din 07.09.2015, 

pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 59-67, art.407); 

e) Consiliul elevilor. 

78. Atribuțiile organelor administrative sunt stabilite în prezentul Statul și Regulamentul 

intern de activitate a Instituției. 

Consiliul profesoral 

79. Consiliul profesoral  este organul colectiv de conducere al  Instituției și este  prezidat 

de  director. 

80. Consiliul profesoral  activează în baza şi în conformitate cu Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, cu Regulamentul intern de activitate şi se întrunește trimestrial, ori de 

câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul 

cadrelor didactice. 

81. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic şi instruire 

practică, cu norma de bază în instituție şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

82. Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 

Absenţa nemotivată de la şedinţe se consideră abatere disciplinară. 

83. Consiliul profesoral este deliberativ, dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din 

numărul total al membrilor acestuia. 

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

Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. 

85. Directorul numește, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, în baza voturilor 

cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale 

ședințelor.  
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86. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul de procese-verbale al Consiliului 

profesoral. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu 

paginile numerotate.  

87. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:   

a) aprobă Statutul Instituţiei; 

b) aprobă Planul de dezvoltare strategică a Instituţiei; 

c) aprobă Planul anual de activitate al Instituţiei, precum și al 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 al Instituţiei; 

f) aprobă componența nominală a Consiliului de administrație; 

g) propune și aprobă componența nominală a diferitor comisii care își desfășoară activitatea 

în cadrul Instituţiei; 

h) examinează și aprobă lista cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/confirmarea 

gradului didactic cu respectarea legislației în vigoare; 

i) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din Instituţie şi determină acţiunile 

pentru perfecţionarea acestei activităţi; 

j) analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale 

la nivel de Instituţie. 

k) contribuie la generalizarea  şi promovarea experienţei  înaintate  a personalului didactic, 

în scopul  îmbunătăţirii procesului de instruire; 

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

inclusiv studii de masterat și de doctorat. 

 

Consiliul de administrație 

88. Administrarea instituţiei este efectuată de către Consiliul de administraţie, compus din 

director, directorii adjuncţi, contabilul-şef, şefii de secţie, şefii de catedre, metodist, psiholog, 

şeful bibliotecii, preşedintele Comitetului sindical, elevi, părinţi agenţi economici, reprezentanţi 

ai instituţiilor cu care colaborează Instituţia. 

89. Consiliul de administraţie este condus de către directorul Instituției și activează în 

baza și în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 

învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, cu Regulamentul intern 

de activitate și Regulamentul de activitate al Consiliului de administrație. 
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90. Consiliul de administraţie se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este 

nevoie. Deciziile luate de consiliu sunt consemnate în procese-verbale și sunt obligatorii pentru 

directorul Instituţiei.  

91. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în 

Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administrație, care se păstrează în Instituție, se 

îndosariază şi se numerotează. Pe ultima pagină, directorul semnează pentru autentificarea 

numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.  

92. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

a) asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ; 

b) aprobă anual bugetul Instituției; 

c) aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de 

antreprenoriat, conform legislației; 

d) aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Satele-tip ale Instituției; 

e) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Instituției; 

f) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali; 

g) aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanţelor; 

h) aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii; 

i) avizează fișele de post ale personalului Instituției; 

j) avizează proiectele statelor-tip de personal, în limitele resursele financiare disponibile; 

k) examinează și aprobă lista de tarifiere, în conformitate cu legislația; 

l) examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a 

Instituției și îl prezintă fondatorului; 

m) examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat; 

n) monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii; 

o) monitorizează respectarea legislației de către personalul Instituției, inclusiv de elevi şi 

propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei; 

p) alte atribuții prevăzute de actele normative. 

 

Consiliul metodico-științific 

93.  Activitatea metodică și științifică în Instituţie ține de competența Consiliului 

metodico-științific. 

94.  Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-științific este aprobată de 

către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-științific pot fi: directorii adjuncți, 

şefii de catedre, cadre didactice cu performanţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad 

științific.  
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95.  Consiliul metodico-științific activează în baza şi în conformitate cu Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, cu Regulamentul intern de activitate și Regulamentul de activitate al 

consiliului metodico-științific. 

96.  Consiliul metodico-științific este condus de către directorul adjunct pentru instruire și 

educație.  

97.  Consiliul metodico-științific are următoarele atribuții:  

a) elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul Instituţiei;  

b) organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul Instituţiei;  

c) analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în Instituţie; 

d) aprobă ghiduri metodologice, lucrări metodice, materiale didactice. 

Directorul 

98. Instituţia este condusă de director. Funcţia se ocupă prin concurs public, organizat în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile din învăţământul profesional tehnic, aprobat de 

către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

99. Directorul Instituţiei poartă răspundere de asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

desfăşurare a procesului de instruire, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare și de trai ale 

elevilor, de respectarea normativelor, de securitatea muncii.  

100. Directorul are următoarele atribuții: 

a) reprezintă Instituția; 

b) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a Instituției; 

c) elaborează și prezintă autorității bugetare fondatoare, propuneri de buget aferente comenzii de 

stat pentru formarea profesională, conform termenelor și cerințelor stabilite de aceasta, 

coordonate cu Consiliul de administrație; 

d) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație bugetul anual al Instituției; 

e) coordonează elaborarea și asigură prezentarea, annual, Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova până la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de 

activitate și asigură publicarea acestuia pe pagina web a Instituției; 

f) coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională şi administrativă a 

Instituției; 

g) coordonează elaborarea şi asigură respectarea prevederilor Statutului și a Regulamentului 

intern de activitate; 

h) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Instituției, în 

conformitate cu prevederile actelor normative; 
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i) asigură realizarea prevederilor legislaţiei; 

j) asigură transparența în activitatea Instituției, prin plasarea pe pagina web a acesteia a 

raportului anual de activitate, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărui an de gestiune; 

k) asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor necesare 

pentru formare continuă, conferirea şi confirmarea gradelor didactice; 

l) asigură evidenţa şi păstrarea documentației Instituției; 

m) numește și eliberează din funcție personalul de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și 

personalul didactic selectat prin concurs; 

n) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar; 

o) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul şi elevii Instituției; 

p) organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație al 

Instituției; 

q) organizează și desfășoară, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, concursul pentru angajarea personalului de 

conducere (directori adjuncți, șef de secție) și didactic; 

r) poartă răspundere disciplinară pentru angajamentele contractuale; 

s) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Instituției, 

în conformitate cu bugetul aprobat; 

t) poartă răspundere pentru desfășurarea activităților de întreprinzător ale Instituției; 

u) propune spre examinare Consiliului de administrație obligaţiunile funcţionale ale personalului 

instituției şi exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către 

întregul personal; 

v) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și Contractele individuale de muncă; 

w) aprobă cheltuieli în limitele bugetului aprobat și în scopuri strict legate de activitatea 

Instituției; 

x) alte atribuții prevăzute de actele normative. 

101.  Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte proporţional cu numărul de elevi prin 

hotărâre a Consiliului de administraţie şi aprobat de către director. 

102.  Atribuţiile şi competenţele directorilor adjuncţi sunt stipulate în fişa postului şi 

aprobate de Consiliul de administraţie şi aduse la cunoştinţă sub semnătură. 

 

 

 

Secția 
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103. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă, responsabilă de instruirea 

elevilor.  

104. Secţia se  constituie  şi se lichidează prin ordinul directorului Instituţiei, în baza 

deciziei Consiliului de administrație.  

105. Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţiei o efectuează şeful de secţie, în 

conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi Regulamentul intern de activitate.  

106. Funcţia de șef de secție se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere 

în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova.  

107.  Atribuţiile şi competenţele șefului de secție sunt stipulate în Regulamentul intern de 

activitate, în fişa postului, aprobate de Consiliul de administraţie şi aduse la cunoştinţă sub 

semnătură. 

108. În vederea implementării sistemului intern de asigurare a calității, se instituie secția 

Asigurarea calității. 

109. Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţiei o efectuează şeful de secţie pentru 

asigurarea calității, în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi 

Regulamentul intern de activitate și actele normative ce vizează politica calității în Instituție.  

110. Funcţia de șef de secție pentru asigurarea calității se ocupă prin concurs public, 

organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat de către 

Ministerul Educației.   

111. Atribuţiile şi competenţele șefului de secție pentru asigurarea calității sunt stipulate 

în Regulamentul intern de activitate, fişa postului, aprobate de Consiliul de administraţie şi aduse 

la cunoştinţă sub semnătură  

 

Catedra și alte subdiviziuni 

112. Catedra se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului Instituției în baza 

deciziei Consiliului de administrație, în cazul în care în cadrul acesteia sunt atribuite cel puțin 10 

unități didactice (profesor, maistru-instructor). 

113. Catedra este subdiviziunea de bază a Instituției, care organizează şi realizează 

activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unități de curs înrudite, precum 

şi activitatea de cercetare cu elevii.   
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114. Deciziile privind activitatea de ansamblu a catedrei se adoptă în şedinţele ei, care se 

desfăşoară lunar.  

115. Activitatea catedrei se desfăşoară conform planului de lucru anual.  

116. Catedra este condusă de şeful de catedră, ales de către Consiliul de administrație şi 

confirmat prin ordin de către directorul Instituţiei.  

117. Atribuţiile şi competenţele șefului de catedră sunt stipulate în Regulamentul intern de 

activitate, fişa postului, aprobate de Consiliul de administraţie şi aduse la cunoştinţă sub 

semnătură. 

118. Catedra și alte subdiviziuni de structură ale Instituţiei activează în temeiul 

regulamentelor interne, aprobate de Consiliul profesoral al Instituţiei. 

119. Subdiviziunile structurale ale Instituţiei se înfiinţează şi se lichidează în baza deciziei 

Consiliului profesoral. 

120. Structura  organizatorică a  instituţiei cuprinde secţii, catedre, laboratoare, bibliotecă, 

cămin.  

 

CAPITOLUL VII 

PERSONALUL DIDACTIC ŞI PERSONALUL 

TEHNICO-ADMINISTRATIV 

 

121. Personalul din Instituție se constituie din următoarele categorii:  

a) personal  de conducere: directorul, directorii adjuncți, șefii de secție;                      

b) personal didactic: cadre didactice,  metodist, psiholog, maestru de concert, conducător de 

cerc, dirijor de cor; 

c) personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi; 

d) personal  nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și  de deservire. 

Structura Instituției și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal  se stabilește 

prin statele de personal, care se aprobă de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova.  

122. Angajarea personalului didactic se face prin concurs organizat în conformitate cu 

regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

123. La încheierea Contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă 

directorului următoarele documente (art. 57 Codul muncii): 

a) Cererea; 

b) Copia buletinului de identitate; 

c) Copia diplomei de studii; 

d) Curriculum vitae; 



 
 20 

e) Documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

f) Carnetul de muncă (după caz); 

g) Certificatul medical.  

124.  La angajarea în funcție, administrația face cunoscut salariatul cu:  

a) Regulamentul intern de activitate; 

b) Fișa postului; 

c) Condițiile de remunerare a muncii și de asigurare socială; 

d) Instructajul general de protecție a muncii sub semnătură. 

125.  Încetarea Contractului individual de muncă, încheiat pe un termen 

determinat/nedeterminat, se efectuează în corespundere cu prevederile Codului muncii în vigoare 

(art. 83, 86 Codul muncii). 

126.  Drepturile cadrelor didactice includ: 

a) un loc de muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale, precum și nevoilor Instituției; 

b) remunerarea muncii prestate; 

c) asigurarea stabilității în muncă; 

d) condiții de muncă, create prin reglementările în vigoare, inclusiv de concedii de studii, 

asistență medicală gratuită, indemnizații de asigurări sociale, în caz de pierdere temporară a 

capacității de muncă; 

e) concediu de odihnă anual plătit; 

f) să se adreseze organelor superioare, celor de jurisdicție sau oricărui alt organ competent ori 

de câte ori consideră că au fost prejudiciați în drepturile lor; 

g) egalitate de șanse; 

h) asigurare socială obligatorie; 

i) asistența sindicatului. 

127.  Cadrele didactice sunt obligate: 

a) să cunoască și să respecte actele legislative ale Republicii Moldova și actele normative 

stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; 

b) să îndeplinească corespunzător obligațiunile de serviciu, care le revin conform 

Regulamentului de activitate internă; 

c) să respecte normele deontologiei profesionale; 

d) să realizeze activitatea de predare-învățare-evaluare și de instruire practică, conform 

Planurilor de învățământ, curriculumului modular pe discipline, planificării de lungă durată și 

planificării zilnice; 

e) să desfășoare activități complementare educaționale și de îndrumare; 

f) să respecte drepturile elevilor; 
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g) să respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp și calitativ obligațiunile de serviciu, 

ordinele și dispozițiile administrației; 

h) să exercite funcţia de profesor de serviciu, conform unui grafic lunar; 

i) să demonstreze loialitate, atașament față de instituție și flexibilitate la orice tip de schimbare, 

ce va condiționa excelența educațională; 

j) să-și perfecționeze, o dată la 3 ani, calificarea profesională; 

k) să respecte prevederile de securitate a muncii; 

l) să nu facă propagande incompatibile cu instituția de învățământ. 

128.  Evaluarea cadrelor didactice se efectuează prin evaluarea internă – anual și prin 

evaluarea externă – o dată la 5 ani, în baza unei metodologii de evaluare, aprobate de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

129.  Atestarea cadrelor didactice şi acordarea de grade didactice este realizată de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în conformitate cu 

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice. 

130.  Cadrele didactice și de conducere din Instituție pot obține grade didactice și 

manageriale: doi, unu și superior. 

131.  Încălcarea obligațiilor de muncă constituie abatere disciplinară și se sancționează, 

indiferent de funcția pe care o are vinovatul. Pentru aceste încălcări, administrația Instituţiei are 

dreptul să aplice față de salariați următoarele sancțiuni disciplinare: 

a) avertisment; 

b) mustrare; 

c) mustrare aspră; 

d) concediere. 

132.  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. 

133.  Obligaţiile personalului tehnico-administrativ şi auxiliar sunt determinate prin 

obligaţiunile de serviciu de către director, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în 

vigoare, prezentul Statut, Codul muncii al Republicii Moldova. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

MUNCA ŞI RETRIBUIREA EI 

 

134.  Angajarea în serviciu se efectuează în baza Contractului individual de muncă, 

elaborat în urma negocierilor dintre salariat şi director.  
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135.  Angajaţii pot beneficia de suplimente la salariul de funcţie, prime, ajutoare materiale, 

acordate din contul bugetar şi extrabugetar, la decizia Consiliului de administraţie în coordonare 

cu Comitetul sindical al Instituţiei. 

136.  Salariatul are dreptul, cu acordul obligatoriu al direcţiei, să încheie Contracte 

individuale de muncă concomitent şi cu alte instituţii (munca prin cumul), dacă acest lucru nu 

afectează procesul educaţional. 

137.  Normele şi formele de retribuire a muncii, de stimulare materială şi ajutoare, concedii 

a tuturor categoriilor de salariaţi din Instituţie  se fixează în limitele  fondului de retribuire a 

muncii în conformitate cu normele în vigoare. 

 

 CAPITOLUL IX 

ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI BAZA  

TEHNICO-MATERIALĂ A COLEGIULUI 

138. Finanțarea Instituției se efectuează din: 

a) alocații din bugetul de stat, conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de 

specialitate, 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, 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; 

d) plăți pentru locațiunea încăperilor, construcțiilor, echipamentelor; 

e) donații, 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. 

139.  Statul asigură dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Instituției în conformitate cu 

standardele educaționale de stat, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova. 

140.  Dezvoltarea bazei tehnico-materiale este realizată din contul mijloacelor bugetare și al 

mijloacelor extrabugetare ale Instituţiei, provenite din surse legale de finanțare. 

141.  Relațiile dintre Instituție și persoanele fizice sau juridice se reglementează  printr-un 

contract de prestare contra  plată a serviciilor, în care sunt specificate  drepturile și obligațiunile 

părților, durata și mărimea taxei. 

142.  Instituţia funcționează în regim de autogestiune financiar-economică şi poate 

desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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143.  Veniturile obţinute de Instituţie din prestarea contra plată a serviciilor educaţionale şi 

serviciilor de generare a veniturilor sunt intangibile şi se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea 

Instituţiei. 

144.  Instituţia dispune de blocuri de studii (3), cămine (1), cantine (1), biblioteci (1), săli 

de lectură (1), cabinete didactice (7), auditorii (38), cabinete de instruire practică (17), săli de 

festivități (2), săli sportive (1), terenuri sportive (1). 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZIȚII FINALE 

 

145.  Instituţia este o unitate structurală a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, 

subordonată  Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, care 

funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Codului educației, Codului Muncii, 

Legislaţiei şi Regulamentelor în vigoare, prezentului Statut, precum şi în baza  regulamentelor 

proprii. 

146.  Instituţia este persoană juridică cu structură proprie,  ce dispune de fonduri mobile şi 

imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal administrativ şi didactic, de ştampilă 

cu stema Republicii Moldova pe antet. 

147.  Regulamentul de activitate internă a Instituţiei este elaborat în baza prezentului Statut. 

148.  Pentru organizarea eficientă a activităţii în Instituţie, se păstrează acte normative şi 

documente emise de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, se 

completează şi se păstrează un nomenclator de documente în conformitate cu registrul aprobat de 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Evidenţa şi păstrarea 

documentaţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

149.  Modificări ale prezentului Statut se efectuează de către Consiliul profesoral şi se 

aprobă de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

150.  Prezentul Statut este elaborat în 2 exemplare identice. 

151.  Prezentul Statut intră în vigoare din ziua avizării lui de către Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

 


