STATUTUL
COLEGIULUI POLITEHNIC DIN MUN BĂLȚI
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
ARTICOLUL 1.1.
Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile:
a) Constituţiei Republicii Moldova (adoptată la 29.07.1994);
b) Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002;
c) Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;
d) Altor acte normative.
ARTICOLUL1.2.
Instituţia publică, Colegiul Politehnic din mun.Bălți (în continuare Colegiu) este
instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecndar și postsecndar nonterțiar,
care aplică cu stricteţe standardele educaţionale de stat.
Colegiul dispune de balanţă financiară proprie, conturi în bănci, administrare
autonomă, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa.
Colegiul are statut de persoană juridică de drept public, non-profit, cu scop
nelucrativ (necomercial), are patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale
cu acest patrimoniu, poate să dobândească şi să execute în nume propriu drepturi
patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamat şi
pârât în instanţa de judecată.
Colegiul obţine drepturile de persoană juridică din data înregistrării de stat în
modul stabilit.
ARTICOLUL 1.3.
Colegiul Politehnic din mun.Bălți îşi organizează şi desfăşoară procesul
educaţional în conformitate cu actele legislative, regulamentele în vigoare şi
cerinţele prezentului Statut. Colegiul, cu acordul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova, poate dispune de o anumită autonomie în organizarea
procesului educaţional; în aplicarea diverselor tehnologii de predare-evaluare în
conformitate cu standardele educaţionale; în selectarea, distribuirea și formarea
cadrelor didactice; în utilizarea şi distribuirea mijloacelor financiare şi materiale
disponibile în cadrul legal şi reglamentar.
ARTICOLUL 1.4.
Denumirea completă: Instituţia Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălţi.
Denumirea prescurtată a Instituţiei: Colegiul Politehnic din mun. Bălţi (CPB).
ARTICOLUL 1.5.
Tehnicumul Politehnic din Bălţi, a fost înfiinţat prin Hotărârea Sovietului
Miniştrilor al R.S.S.M nr.208 din 13 mai 1964, subordonat Sovnarhozului
R.S.S.M..
În conformitate cu Hotărârea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr.39 din 20
ianuarie 1966 Tehnicumul Politehnic din Bălţi a trecut în subordinea unională a
Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al U.R.S.S.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la
reorganizarea şi trecerea unor instituţii ale învăţământului mediu de specialitate în
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jurisdicţia Republicii Moldova” nr.736 din 30.12.1991 Tehnicumul Politehnic din
Bălţi a fost trecut din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al
U.R.S.S. în subordinea Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului al Republicii
Moldova şi Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova, cu
reorganizarea lui în Colegiul Politehnic din or. Bălţi de la 01.07.1992.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 02.03.1995 Colegiul
Politehnic din or. Bălţi este transmis de la balanţa Ministerului Industriei la balanţa
Ministerului Învăţământului al Republicii Moldova.
Prin Legea Nr.237-XV din 13 iunie 2003 Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine
statut de instituţie de învăţământ mediu de specialitate.
În conformitate cu Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014 (MO al RM, 2014,
nr.319-324, art.634) și aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10
iunie 2015 (MO al RM, 2015, nr. 206-210, art. 1362).
Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine statut de
instituţie de învăţământ
profesional tehnic postsecndar și postsecndar nonterțiar, nivelurile IV și V ISCED.
Colegiul a fost acreditat: certificatul de acreditare AC nr. 0010.
ARTICOLUL 1.6.
Colegiul Politehnic din mun. Bălţi este o instituţie de învăţămînt profesional
tehnic postsecundar și postsecndar nonterțiar, care asigură pregătirea cadrelor de
specialitate pentru economia naţională în domeniile: Mecanică și prelucrarea
metalelor;Tehnologia informației și a comunicațiilor; Electrotehnică și energetică;
Electronică și automatică.
ARTICOLUL 1.7.
Fondatorul Colegiului este Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL 1.8.
Durata de activitate a Colegiului nu este limitată în timp.
ARTICOLUL 1.9.
În Colegiu:
a) sunt interzice activitatea partidelor politice şi implicarea elevilor în activităţi
de organizare şi propagandă politică;
b) sunt interzise prozelitismul religios, precum si orice activităţi care încalcă
normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a
elevilor.
c) sunt interzise afectarea imaginii publice a elevului, viaţa intimă, privată şi
familială a acestuia.
ARTICOLUL 1.10.
Sediul Colegiului : MD 3100,str. I. Franco 11, mun. Bălţi, Republica Moldova.
ARTICOLUL1.11.
Admiterea la studii în Colegiu se efectuiază pentru absolvenţii de gimnazii, licee şi
instituţii de învăţământ profesional secundar, în baza criteriilor prevăzute de
Regulamentul de Admitere la învăţământul profesional tehnic postsecundar și
postsecundar
nonterțiar.
Colegiul dispune de programe de formare profesională, care asigură pregătirea
specialiştilor de înaltă calificare şi dobîndirea competențelor profesionale necesare
pentru continuarea studiilor în învăţământul superior sau angajarea în câmpul
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muncii, conform Clasificatorului Ocupaţiilor (CORM 006-14), aprobat de
Guvernul Republicii Moldova şi Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională după specialitățile prevăzute în planul de admitere stabilit de
Ministerul Educației.
ARTICOLUL1.12.
Studiile în Colegiu finalizează cu susţinerea probelor de absolvire (susținerea
examenului de calificare /susținerea proiectului de diplomă).
Absolvenţii Colegiului primesc diplomă de studii profesional tehnice
postsecundare șau postsecundare nonterțiare, prin care titularul obţine calificarea
de tehnician, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor şi Nomenclatorul
domeniilor de formare profesională.
ARTICOLUL1.13.
Colegiul Politehnic din mun.Bălți asigură:
a) Aplicarea diverselor tehnologii de predare-învățare-evaluare
pentru
realizarea standardelor educaţionale ;
b) Coordonarea planurilor de învăţământ şi programelor de formare
profesională cu Universitatea Tehnică a Moldovei, aprobată ca centru de
asistenţă didactică şi metodică;
c) Pregătirea specialiştilor, în conformitate cu nivelurile IV și V ISCED;
d) Implementarea tehnologiilor educaționale moderne și tehnologiilor
informaționale avansate ;
e) Pregătirea profesională competitivă a specialiștilor pentru piața muncii;
f) Educația unei personalităţi în plan intelectual, cultural şi moral-civic, prin
formarea concepţiilor profesionale, estetice, creative și cu o dezvoltare fizică
și armonioasă;
g) Apărarea principiilor de bază ale democraţiei întemeiate pe respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
ARTICOLUL1.14.
Colegiul Politehnic este finanţat din bugetul de stat şi din surse extrabugetare .
ARTICOLUL1.15.
Statutul Colegiului este elaborat de Consiliul de Administraţie şi propus spre
aprobare Consiliului Profesoral.
ARTICOLUL1.16.
Colegiul Politehnic din mun.Bălți se supune evaluării externe şi acreditării în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL II. OBIECTIVUL, SCOPURILE, PRINCIPIILE DE
ACTIVITATE ŞI SARCINILE COLEGIULUI
ARTICOLUL 2.1.
Colegiul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor calităţii, accesibilităţii,
relevanţei, adaptivităţii, echităţii, creativităţii, transparenţei.

3

ARTICOLUL 2.2.
Colegiul promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale
democraţiei şi statului de drept.
ARTICOLUL 2.3.
În Colegiu este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
ARTICOLUL 2.4.
Instituția face parte din cadrul sistemului de învățămînt profesional tehnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar și va putea aplica învățămîntul dual, într-un
parteneriat eficient cu întreprinderile partenere, pentru a asigura atît pregătirea
profesională în comun acord cu agenți economici a viitorilor specialiști, cît și
posibilități reale de angajare în cîmpul muncii.
ARTICOLUL 2.5.
Colegiul oferă programe de:
a) formare profesională a tehnicienilor în conformitate cu Cadrul Naţional al
Calificărilor, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al
specialităţilor şi calificărilor, pentru învăţămîntul profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterțiar, aprobate de Guvern cu nivelurile
IV şi V ISCED;
b) consolidare a competenţelor profesionale pentru muncitori calificaţi, în
conformitate cu cerinţele pieţei muncii.
ARTICOLUL 2.6.
În aplicarea învățământului dual colegiul urmărește:
a) integrarea sistemului dual de instruire profesională în sistemul de învățămînt
al Republicii Moldova și racordarea studiilor profesionale la necesităţile şi
cerinţele economiei naţionale și pieței muncii;
b) formarea forţei de muncă cu abilităţi profesionale specifice specialităţii cu
posibilităţi net superioare de angajare în cîmpul muncii;
c) stabilirea parteneriatelor viabile între Colegiu, instituţiile din sistemul de
învăţămînt profesional tehnic şi agenţii economici.
d) eficientizarea stagiilor profesionale cu scopul de a spori relevanţa studiilor şi
dezvoltare abilităţilor practice.
ARTICOLUL 2.7.
Pentru realizarea standardelor educaționale Colegiul îşi propune următoarele
obiective:
a) promovarea calității rezultatelor academice;
b) oferirea educaţiei accesibile și de calitate;
c) oferirea unei formări profesionale corelate cu cerințele pieții muncii;
d) asigurarea incluziunii, respectării şi egalității de şanse pentru toţi elevii.
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CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COLEGIULUI
ARTICOLUL3.1.
Procesul instructiv-educativ în Colegiul Politehnic se organizează prin
învăţământul cu frecvenţa la zi și fregvență redusă.
ARTICOLUL3.2.
În funcţie de studiile obţinute şi de specialitatea aleasă, învăţământul în Colegiul
Politehnic are durata de 2-4 ani: pentru persoanele cu studii gimnaziale – 4 ani;
pentru cele cu studii de liceu sau învățămînt profesional secundar –2-3 ani.
Pentru persoanele admise la studii în Colegiu în baza studiilor gimnaziale se
asigură învăţământul liceal şi susţinerea examenului de bacalaureat la finalizarea
anului trei de studii (după solicitarea elevului) cu înmînarea diplomei de BAC.
Diploma de absolvire a colegiului acordă dreptul de plasare în câmpul muncii.
Ambele acte de studii confirmă dreptul de continuare a studiilor în instituţiile de
învăţământ superior.
ARTICOLUL3.3. .
Activitatea educaţională a Colegiului se desfăşoară în conformitate cu obiectivele
educaţionale prioritare, stipulate în acte legislative, în planuri și programe de
formare profesională ,în curriculumul modular/ pe discipline, în curriculumul
naţional, instrucţiunile metodice, ordine și dispoziţii ale Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova. În baza acestora se elaborează planul managerial anual de
activitate a Colegiului şi planurile subdiviziunilor. Planul managerial anual de
activitate şi planurile semestriale se discută la Consiliul de Administrație şi se
aprobă de Consiliul Profesoral. La finele semestrului şi la încheierea anului de
studii Consiliul Profesoral evaluează activitatea educaţională a Colegiului, oferă
calificativul corespunzător pentru activitate şi stabileşte obiectivele prioritare
pentru perioada de perspectivă.
ARTICOLUL 3.4.
Colegiul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor calităţii, accesibilităţii,
relevanţei, adaptivităţii, echităţii, creativităţii, transparenţei și promovează în
activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de
drept.
ARTICOLUL3.5.
Anul de studii în Colegiu începe la 01 septembrie şi are durata stipulată în planuri
și programe de formare profesională repartizate în două semestre, care includ
două sesiuni de examene, stagiile de practică şi la care se adaugă vacanţe.
În baza planurilor se alcătuieşte graficul procesului educaţional pe anul de studii.
Volumul maximal de ore pe săptămână – până la 35 ore (cu excepţia orelor
facultative și studiului individual ghidat de cadru didactic). Activitatea
educaţională se desfășoară cinci zile pe săptămână cu durata de 7-8 ore zilnic și 3540 ore pe săptămână. Orele extracurriculare și studiul individual ghidat de cadru
didactic se programează în afara orelor de studii. Durata timpului de muncă şi
timpului de odihnă se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului Muncii al
Republicii Moldova (titlul IV).
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ARTICOLUL3.6.
Întreaga activitate didactică este desfăşurată de cadre didactice cu elevii în
auditorii, cabinete, laboratoare, de maiștri și monitori în secţiile de instruire
practică, de coordanatori pentru practică la întreprinderi, organizaţii şi instituţii.
ARTICOLUL3.7.
În Colegiul învăţământul se realizează în limba de stat. În dependenţă de solicitare,
în colegiu se poate efectua învăţământul şi în altă limbă, în conformitate cu Legea
cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Studiul limbii de stat a Republicii Moldova este obligatoriu.
ARTICOLUL3.8.
Efectivul unei grupe nu depăşeşte numărul de persone aprobate de Ministerul
Educației în planul de înmatriculare. La lecţiile practice, de laborator, la
proiectarea de curs, la practica de inițiere în specialitate, instruire, specialitate şi
practica care anticipează probele de absolvire, grupa se divizează în subgrupe cu
un număr nu mai mic de10 persoane. La studierea limbilor străine grupa se
divizează în 2 subgrupe (echipe) când numărul de elevi constituie cel puţin 25 de
persoane.
ARTICOLUL3.9.
Colegiul poate organiza activităţi de producţie, experimentare, prestări de servicii
populaţiei, de realizare a materialelor.
ARTICOLUL3.10.
Colegiul stabileşte relaţii şi încheie acorduri directe de colaborare cu instituţii de
învăţământ din ţară şi din străinătate în domeniul educației,cu agenți economici
pentru promovarea stagiilor de practică și angajarea în câmpul muncii, participă la
acţiuni internaţionale în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi acordurile
încheiate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL3.11.
Colaborarea Colegiului cu Universitățile din Moldova prevede:
a) acordarea asistenţei metodico- didactice;
b) participarea membrilor Senatului şi membrilor departamentelor de profil, la
solicitare, la şedinţele Consiliului Profesoral și altor activități didactice;
c) recomandarea pentru desemnarea, ca președinți al Comisiilor de calificare la
probele de absolvire, prin ordinul ME;
d) elaborarea şi coordonarea planurilor de învăţământ pe domenii de formare
profesională programelor /curriculelor;
e) multiplicarea literaturii de specialitate, materialelor didactice și metodice;
f) participarea profesorilor universitari la predarea unor discipline sau cursuri
de specialitate în colegiu;
g) organizarea activităţilor de cercetare cu elevii şi desfăşurarea concursurilor
profesionale, olimpiadelor pe discipline etc.;
h) formarea continuă a cadrelor didactice din colegiu,promovarea studiilorlor
prin doctorat şi alte forme de instruire postuniversitară;
i) acordarea asistenţei didactice şi metodice catedrelor de profil din colegiu;
j) participarea profesorilor din Colegiu la seminare şi conferinţe metodicoştiinţifice, organizate de Universități din Moldova.
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CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ
ARTICOLUL4.1.
Planul de formare profesională a Colegiului se stabileşte în conformitate cu
necesităţile pieții muncii şi este aprobat de Guvernul Republicii Moldova.
Admiterea în colegiu se efectuează prin concurs în baza actelor de studii pentru
absolvenţii de gimnazii, de licee şi instituţii de învăţământ profesional secundar în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în
instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului
Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL4.2.
Înmatricularea elevilor în anul I de studii în Colegiu se efectuează în temeiul
rezultatelor concursului de admitere prin Hotărârea Comisiei de admitere a
Colegiului autentificate prin ordinul directorului. Elevilor înmatriculaţi li se
înmânează carnetul de elev şi carnetul de note.
ARTICOLUL4.3. .
Colegiul Politehnic din mun.Bălți activează în conformitate cu planuile de
învăţământ, elaborate pentru fiecare domeniu de formare profesională, conform
CORM 006-14 coordonate cu catedrele de profil ale Universităţii Tehnice a
Moldovei, mediul de afaceri și Comitete Sectoriale, aprobate de către Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL4.4.
Curricule/ programe la discipline sunt elaborate de către catedrele de profil ale
colegiului, se coordonează cu catedrele de profil ale Universităţii Tehnice a
Moldovei, asigurând continuitatea studiilor colegiu-universitate și se aprobă de
Consiliul Profesoral.
ARTICOLUL4.5.
Manualele şi alte materiale didactice sunt aprobate de către Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova, dar în Colegiu pot fi utilizate manuale de alternativă
(multiplicate, de uz intern, electronice) conţinutul cărora asigură realizarea
standardelor educaţionale de stat.
ARTICOLUL4.6.
Procesul educaţional în Colegiu se realizează:
a) prin lecţii, prelegeri, seminare, lucrări practice, de laborator, lucrări/ proiecte
de an, studiul individual ghidat de profesor, teze, examene, activităţi
extracurriculare, promovate în săli de studii, auditorii, laboratoare, săli
culturale şi sportive,care se promovează în conformitete cu planurile de
învățămînt, programele de formare profesionale/curricule ordinilor și
dispoziţiilor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.;
b) prin stagii ale practicii: de inițiere în specialitate, de instruire, care se
promovează în atelierele Colegiului, tehnologică și practica care anticipează
probele de absolvire conform graficului annual, se promovează la
intreprinderi/organizații.
Principiile de bază ale organizării instruirii practice sunt elaborate în baza
Regulamentului de activitate practică, programelor de formare profesională pentru
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activitatea practică, a dispoziţiilor speciale ale Ministerului Educaţiei al Republicii
Moldova.
ARTICOLUL4.7.
Numărul de ore pentru fiecare disciplină este stipulat în planurile de învăţământ şi
în baza lor de către directorul adjunct pe activitatea didactică elaborează orarul
lecţiilor în conformitate cu prevederile graficului procesului educațional.Orarul
este discutat la Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Consiliul
Profesoral, apoi autentificat de director cu aplicarea ștampilei instituției.Orarul În
Colegiu este programat ca orele să se promoveze –perechi, durata unei perechi
este de 90 minute. Durata recreaţiilor este de 10 minute şi de 30 minute –masa.
ARTICOLUL4.8.
Promovarea activității didactice, prevăzute în planurile de învățămînt, se asigură,
în baza planificărilor calendaristice, elaborate semestrial de cadrele didactice,
cadrele didactice-auxiliare, coordinatecu sefii de catedre de profil, director
adjunct pe problem de practică de producere şi aprobate de directorul adjunct pe
activitate didactică. Tematica și calendarul promovării cursului sunt comunicate
elevilor.
ARTICOLUL4.9.
Evaluarea competențelor elevilor se efectuează sub formă de:
a) evaluare finală la semestru/ an de studii prin teze semestriale, determinate
de Ministerul Educației, examene stipulate în planul de învăţământ şi sunt
obligatorii pentru toți;
b) evaluare curentă, sistematică prin probe orale, scrise, practice, lucrări de
control.
Aprecierea cunoştinţelor se efectuază cu note de la “10” la “1” sau cu calificativul
“admis”/“respins”. Nota “5” se consideră nota de promovare .
ARTICOLUL4.10.
Tezele se desfăşoară din contul orelor prevăzute pentru disciplina respectivă şi se
apreciază cu note. Evaluarea prin teză se efectuează cel mai târziu în penultima
săptămână teoretică a semestrului. Consemnarea notelor în catalog se efectuează
cel mai târziu în ultima săptămână teoretică a semestrului. Subiectele pentru teze se
discută în cadrul catedrei, se vizează de şeful catedrei şi se aprobă de directorul
adjunct pe activitate didactică
ARTICOLUL 4.11.
Examenele, se desfăşoară din contul orelor prevăzute în planul de învățămînt, și la
susținerea lor, elevilor li se alocă numărul corspuzător de credite de studii.
Subiectele pentru examene se discută în cadrul catedrei, se vizează de şeful
catedrei şi se aprobă de directorul adjunct pentru activitate didactică.
Elevii care au obținut note de la “5” la “10” în rezultatul evaluării unui curs li se
alocă credite.
ARTICOLUL4.12.
Media generală semestrială este media aritmetică a tuturor mediilor semestriale la
disciplini de studii. Ea se calculează la încheierea semestrului doar pentru elevii
promovaţi. Pentru elevii restanţieri sau amânaţi media generală se calculează după
promovarea disciplinelor, la care ei sunt restanţieri sau amânaţi. La încheierea
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semestrului și anului 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 fiecare elev.
ARTICOLUL4.13.
Admiterea la sesiunea de examinare se efectuează de către Consiliul Profesoral,
decizia fiind confirmată prin ordinul directorului. Dacă elevul n-a îndeplinit
lucrările practice / de laborator, sarcinile pentru studiul individual, stagiul de
practică el se socoate neadmis la sesiune.
ARTICOLUL4.14.
Promovarea elevilor se efectuează prin ordinul emis de director la finele anului de
studii, în baza îndeplinirii integrale a cerinţelor planului de învăţământ,
menţionându-se pentru fiecare elev situaţia şcolară (promovat, restanţier, corigent,
amânat, transferat, exmatriculat). Sunt declaraţi promovaţi elevii, care la finele
semestrului sau a anului de studii obţin la fiecare disciplină din planul de
învăţământ al anului (semestrului) respectiv minimum nota “5” sau calificativul
“admis”. Sunt declaraţi restanţieri (corigenţi) elevii care obţin media anuală
(semestrială) sub “5” sau calificativul “respins” la cel puţin o disciplină.
Sunt declaraţi “amânaţi” elevii care din motive întemeiate, justificate prin actele
respective, nu au susţinut examenele stabilite în sesiune în termenele prevăzute de
planurile de învăţămînt. Elevii apreciaţi cu nota sub “5” sau cu calificativul
“respins” la trei şi mai multe disciplini, nu sînt admişi la sesiunea de examinare şi
sunt exmatriculaţi.
ARTICOLUL4.15.
Situaţia şcolară a elevilor pentru fiecare grupă, validată de Consiliul Profesoral, se
afişează în termen de trei zile de la încheierea semestru/ an de studii.
Situaţia elevilor restanţieri (corigenţi) şi amânaţi se comunică în scris părinţilor
(ocrotitorilor legali) în cel mult cinci zile de la încheierea semestrului / anului de
studii şi orarul sesiunii de corigenţă/ amânată. Pentru elevii restanţieri
(corigenţi) /amânaţi se stabilesc termenele de promovare a sesiunii de lichidare a
restanţelor sau a sesiunii amânate și se precizează programul de pregătire.Înainte
de sesiunea de corigenţă / amânată Colegiul va organiza activităţi de pregătire
suplimentare, consultaţii, la care pot participa elevii în cauză.
ARTICOLUL4.16.
Pentru organizarea şi coordonarea examenelor de corigenţă se constituie în Colegiu
o comisie, alcătuită din director adjunct pentru activitatea didactică, - preşedinte,
cadre didactice, inclusiv profesorul care a predat disciplina, maiștri- membri.
ARTICOLUL4.17.
Examinarea elevilor restanţieri (corigenţi) / amânaţi se face conform procedurii:
a) Evaluarea se efectuiază de către cadrul didactic care a promovat disciplina
respectivă în timpul anului de studii. În cazuri excepţionale, în absenţa
motivată a cadrului didactic, care a promovat disciplina de profil,
examinarea se face de un alt cadru didactic de acelaș profil din Colegiu.
Evaluarea scrisă a examenului de corigenţă / amânat prevede elaborare de
două variante de subiecte echivalente. Elevul are dreptul de a alege una din
cele două variante.
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b) Evaluarea orală se efectuiază în baza de program, care cuprinde două/trei
subiecte.
c) Elevii restanţieri (corigenţi) / amânaţi, care nu s-au putut prezenta la
examene din motive întemeiate, dovedite cu acte justificate, pot fi examinaţi
la în dată stabilită de conducerea Colegiului, fără a depăşi data de15
septembrie.
d) În cazul când elevii restanţieri (corigenţi) /amânaţi nu obţin note de
promovare la sesiunea de corigenţă, ei sunt promovați condiționat.
e) În baza Hotărîrii Consiliului Profesoral și prin ordinul directorului se
permite o a treia reexaminare, pentru care va fi formată o comisie specială
de reexaminare în componenţa căreia va fi inclus şi cadrul didactic care a
promovat cursul respectiv.
f) Elevii, care au obţinut cel puţin nota “5” la examenul de corigenţă / amânat
sunt consideraţi promovaţi la disciplina respectivă.
g) Media obţinută de elevi la examenul de corigenţă / amânat constituie media
anuală la disciplina respectivă şi întră în calculul mediei generale.
h) Rezultatele la examenele de corigenţă / amânate se consemnează de către
profesori în borderoul de notare, se trec în catalog şi în matricolă şi se
afişează cel târziu a doua zi după încheierea sesiunii de examinare.
i) Comisia de organizare şi coordonare a examenului de corigenţă va prezenta
în prima şedinţă a Consiliului profesoral din luna septembrie un raport
privind desfăşurarea acestor examene.
ARTICOLUL4.18.
Frecventarea activităţilor didactice și extradidactice în Colegiu este obligatorie.
ARTICOLUL 4.19.
Evidenţa frecvenţei elevilor se înregistrează în catalogul grupei respective de către
profesori şi dirigintele grupei. Elevii care nu se află în sala de curs la începerea orei
sunt consideraţi absenţi la ora respectivă. Absenţele, dovedite cu acte legale, sunt
considerate motivate, în caz contrar ele se consideră nemotivate.
Motivarea absenţelor se va efectua în baza următoarelor acte : certificatul eliberat
de medicul de sector care a consultat elevul; adeverinţa sau certificatul medical,
eliberat de unitatea medicală, în care elevul a fost internat în spital ; cerere în cazul
situaţiilor excepționale.Motivarea absenţelor se face de către diriginte în primele
cinci zile de la reluarea studiilor de către elev. Actele, în baza cărora s-a făcut
motivarea absenţelor, se vor păstra pe parcursul anului de studii la diriginte.
ARTICOLUL4.20.
Elevii, care absentează consecutiv până la 60 de zile calendaristice în semestru din
motive de sănătate, atestate de documente medicale, vizate pot să continue studiile,
fiind examinaţi din materia parcursă pe perioada absentării după 30 de zile de la
prezentarea la studii, cu încheierea situaţiei şcolare pe semestrul respectiv.
Elevii, care absentează consecutiv 60 de zile calendaristice în semestru din motive
de sănătate, atestate de documente medicale, vizate, însărcinate, pot să beneficieze
de concediu academic/concediu pentru îngrijirea copilului cu reîntoarcerea în
următorul an de studii.
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ARTICOLUL 4.21.
Pentru elevii, care din motive de sănătate dovedite cu acte medicale, nu pot
participa la activitatea de educaţie fizică se organizează grupe medicale speciale.
Situaţia şcolară a elevilor respectivi se încheie pe baza trecerii unor probe şi norme
de control, cu calificativul admis. Pentru elevii, care din motive de sănătate
dovedite cu acte medicale, nu pot participa la activitatea de educaţie fizică se
scutesc de probe. Situaţia şcolară a elevilor respectivi se încheie cu calificativul
scutit. Documentele medicale justificate se eliberează în mediul urban de către
policlinica teritorială se depun şi se păstrează în dosarul elevului.
ARTICOLUL 4.22.
Elevii care absentează fără motive întemeiate pe parcursul semestrului şcolar (40
de ore) la diferite discipline de studii sunt exmatriculaţi prin Hotărârea Consiliului
Profesoral avizat prin ordinul directorului.
ARTICOLUL 4.23.
Elevii, ultimului an de studii, care au îndeplinit integral planurile de învăţământ,
sunt admişi la susţinerea probelor de absolvire, prin Hotărîrea Consiliului
Profesoral, avizat prin ordinul directorului.
ARTICOLUL4.24.
După susținerea probelor de absolvire pentru fiecare grupă absolventă se
elaborează borderoul generalizator pe anii de studii, unde se calculează media
generală a notelor.
ARTICOLUL4.25.
Absolventului Colegiului, care a promovat probele de absolvire i se eliberează
diploma de studii profesional tehnice postsecundare și postsecudare nonterțiare,
stabilită de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, prin care obţine calificarea
în domeniul de formare profesională. Actul de studii este urmat de anexă în care
este indicat numărul de ore, media notei generale la fiecare disciplină, nota medie
la instruirea practică, cât şi notele de la probele de absolvire.Forma anexei se
stabileşte de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi este valabilă la
prezentarea actului de studii.
ARTICOLUL4.26.
Elevii, care nu au susţinut probele de absolvire primesc o adeverinţă care confirmă
că ei au efectuat studiile în Colegiu. Aceştea se vor prezenta repetat în următorii 3
ani pentru a susține probele de absolvire.
ARTICOLUL4.27.
După încheierea anului şcolar Consiliul Profesoral al colegiului analizează
activitatea educaţională şi ia deciziile de rigoare pentru perfecţionarea acestuia.
ARTICOLUL 4.28.
Directorul Colegiului prezintă anual Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
Raportul de activitate a Colegiului în termeni stabiliți.
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CAPITOLUL V. CONDUCEREA COLEGIULUI.
ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL COLEGIULUI.
ARTICOLUL 5.1.
În Colegiu funcţionează următoarele organe administrative:
a) Consiliul Profesoral
b) Consiliul de Administraţie
c) Consiliul Metodico – Știinţific,
ARTICOLUL 5.2.
În Colegiu activează:
1.personalul de conducere, format din:
 Director
 Directori – adjuncţi
 Şefi de secţie
2.personalul didactic, format din :
 Cadre didactice (profesori şi maiştri - instructori)
 Metodist
 Psiholog
3.personalul didactic auxiliar:
 Bibliotecari
 Pedag social
 Laboranţi
4.personalul nedidactic, constituit din:
 personalul administrativ- gospodăresc
 auxiliar
 de deservire.
ARTICOLUL 5.3.
În cadrul Colegiului sunt create şi activează:
a) Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii
b) Comisia de atestare a cadrelor didactice
c) Catedrele metodice
d) Consiliul diriginţilor
e) Comisia pentru protecţia copilului în situaţii de risc
f) alte comisii
ARTICOLUL 5.4.
Managementul educaţional şi de administrare al Colegiului este realizat de
directorii adjuncţi, şefi secţii, şefi catedre, conducătorii subdiviziunilor structurale.
Atribuţiile şi competenţele acestora sunt stipulate în fişa postului şi aprobate la
Consiliul Profesoral avizate de directorul Colegiului, în conformitate cu actele
normative în vigoare şi aduse la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.
Activitatea educaţională în grupă de elevi este coordonată de un mentor- cadru
didactic titular, desemnat prin ordinul directorului Colegiului.
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CONSILIUL PROFESORAL
ARTICOLUL 5.5.
Consiliul Profesoral se înfiinţează în temeiul art. 69(5,7) al Codului Educaţiei al
Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 şi art. 25(a) al „Regulamentului cadru
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar” aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr. 550 din 10.06.2015
ARTICOLUL 5.6.
Consiliul Profesoral, organ colectiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul
educaţional, este format din personalul didactic,didactic-auxiliar şi prezidat de
directorul colegiului. Directorul numeste, prin ordin, secretarul Consiliului
Profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele –
verbale ale şedinţelor Consiliului Profesoral.
ARTICOLUL 5.7.
Participarea personalului didactic la şedinţele Consiliului Profesoral este
obligatorie. Absenta nemotivată de la şedinţele Consiliului Profesoral se consideră
abatere disciplinară. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple
a membrilor consiliului. La şedinţele Consiliului Profesoral pot fi invitaţi, în
funcţie de tematica dezbătută, părinţi, elevi, parteneri sociali, etc.
ARTICOLUL 5.8.
Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:
a) aprobă Statutul Colegiului;
b) aprobă planul de dezvoltare strategică a Colegiului, propus de Consiliul de
Administraţie;
c) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul planului managerial şi
organizarea activităţii educaţionale din Colegiu;
d) aprobă planul managerial anual de activitate al Colegiului, precum şi a altor
subdiviziuni interne, regulamente interne de activitate. Documentele
reglatorii se aprobă în şedinţă, la care participă ce puţin 2/3 din membrii
consiliului şi urmăreşte respectarea lor de catre toţi salariaţii şi elevii
Colegiului. Aprobă, la necesitate, modificările în regulamentele interne de
activitate ale Colegiului;
e) aprobă Raportul anual de activitate al Colegiului;
f) examinează şi aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea / confirmarea
gradelor didactice şi manageriale;
g) contribuie la formarea continuiă a cadrelor didactice prin cursuri şi stagii de
formare, inclusiv studii de masterat şi doctorat;
h) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din Colegiu şi
determină măsurile de rigoare pentru eficientizarea activitaţii;
i) analizează periodic rezultatele activităţii educaţionale a Colegiului, reușita,
frecvența elevilor, evaluarea ritmică a lor și propun măsuri de perspectivă;
j) contribuie la generalizarea şi promovarea experienţei înaintate a personalului
didactic, în scopul îmbunătăţirii procesului de predare- învăţare- evaluare;
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k) aprobă componeţa Consiliului de Administraţie şi întroduce modificări, dacă
este cazul, în componenţa acestuia.
l) aprobă componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico- ştiinţific;
m) aprobă termenele de promovare a sesiunilor şi sesiunii de corigențe/amînat;
n) discută și aprobă lista elevilor, privind admiterea/neadmiterea elevilor la
sesiunile de examene, de bacalaureat şi de absolvire;
o) aprobă planul de activitate referitor la orientarea profesională şi promovarea
imaginii Colegiului la nivel municipal şi republican;
p) discută şi aprobă măsuri de realizare a unui sistem de cerinţe unice privind
conţinutul educaţional şi instructiv al lecţiilor, evaluarea cunoştinţelor
elevilor în conformitate cu documentele reglatorii;
q) examinează activitatea catedrelor, secţiilor şi altor subdiviziuni ale
Colegiului;
r) discută problemele cu privire la elaborarea, realizarea și modificarea
planurilor de învăţămînt și propun spre aprobare ME, deasemenea şi a
programelor de formare profesională;
s) analizează şi aprobă rapoartele de autoevaluare a cadrelor didactice pentru
conferirea/ confirmarea gradelor didactice și propun spre aprobare Comisiei
Naționale de atestare a cadrelor didactice de pe lângă ME ;
t) aprobă candidaturile la bursele de merit şi la bursa locale;
u) discută problemele referitor la formarea contingentului nou şi la calitatea
pregătirii specialiştilor;
v) determină tehnologiile educaţionale adecvate procesului de instruire,
modalităţile de modernizare a procesului didactic;
w) desemnează reprezentanţii corpului didactic în comisia de concurs pentru
funcţiile de conducere.
Consiliul Profesoral poate avea şi alte atribuţii ce nu contravin actelor normative în
vigoare şi prezentului Statut.
ARTICOLUL 5.9.
Consiliul Profesoral se întruneşte odată la două luni. Totodată la necesitate,
Consiliul Profesoral poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către Director sau
la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.
ARTICOLUL 5.10.
Problemele abordate şi deciziile luate la Consiliul Profesoral sunt consemnate în
procese – verbale, care se înregistrează în Registru de procese verbale ale
Consiliului Profesoral.
Pe ultima foaie a registrului directorul colegiului semnează pentru autentificarea
numărului paginilor şi aplică ştampila.
ARTICOLUL 5.11.
Hotărîrile Consiliului Profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
ARTICOLUL 5.12.
Consiliul de Administraţie se înfiinţează în temeiul art. 69(5) al Codului Educaţiei
al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 şi art. 25 (b) al „Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar”, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr 550 din 10.06. 2015.
ARTICOLUL 5.13.
Consiliul de Administraţie este un organ executiv de conducere , cu rol de decizie
în domeniul administrativ, şi este condus de către Directorul Colegiului.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt:
a) directorul
b) directorii adjuncţi
c) şefii de secţie
d) şefii de catedre
e) psihologul
f) preşedintele comitetului sindical
g) contabil-şef
h) agenţi economici
i) părinţi
j) elevi.
ARTICOLUL 5.14.
Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea în practică a prevederilor Codului Educaţiei, ordinelor,
dispoziţiilor şi circularelor Ministerului Educaţiei, Statutului Colegiului,
Regulamentelor şi ordinelor interne;
b) participă prin reprezentanţii săi, în comisiile de concurs pentru desemnarea
funcţiilor de conducere;
c) discută și prezintă Consiliului Profesoral pentru aprobare, planul de
dezvoltare strategică al Colegiului;
d) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaţionali;
e) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivel de colegiu și
avizează proiectele statelor de personal ale Colegiului;
f) avizează bugetul Colegiului și strategia de realizare şi gestionare a resurselor
financiare extra - bugetare, inclusiv a activităţilor de antreprenoriat, conform
legislaţiei în vigoare;
g) examinează şi propune spre aprobare norma didactică anuală;
h) aprobă fişele de post ale angajaților Colegiului;
i) elaborează Regulamente interne, proiecte ale planurilor de activitate,
modificări în Regulamente interne pune în discuţie și propune spre aprobare
Consiliului Profesoral;
j) examinează mersul realizării programului anual de activitate al Colegiului şi
al subdiviziunilor, contribuie la organizarea şi buna desfăşurare a procesului
educaţional;
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k) examineaza realizarea planurilor de învăţămînt şi a programelor de formare
profesională şi propune spre aprobare consiliului profesoral termenii de
desfăşurare a sesiunilor de teze, de examene şi de susţinere a probelor de
absolvire;
l) verifică corectitudinea metodelor de gospodărire şi de folosire a mijloacelor
financiare bugetare şi a bunurilor materiale;
m) analizează periodic respectarea obligaţiunilor funcţionale de către angajaţii
colegiului;
n) aprobă acordarea primelor pentru salariaţii colegiului;
o) examinează condiţiile de trai ale elevilor în cămin precum şi condiţiile de
lucru ale angajaţilor.
Consiliul de Administraţie poate avea şi alte atribuţii ce nu contravin actelor
normative în vigoare şi a prezentului Statut.
ARTICOLUL 5.15.
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună. Deciziile luate
sînt consemnate în procesele- verbale şi sînt obligatorii pentru angajaţii şi elevii
Colegiului.
ARTICOLUL 5.16.
Procesele – verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie se înregistrează în
Registrul de procese – verbale ale Consiliului de Administraţie, care se păstrează în
Colegiu, la director,se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie directorul
Colegiului semnează pentru autentificarea paginilor registrului şi aplică ştampila.
DIRECTORUL
ARTICOLUL 5.17.
Directorul realizează conducerea executivă şi reprezintă instituţia în relaţiile cu
persoanele juridice şi fizice.
ARTICOLUL 5.18.
Funcţia de director se ocupă în baza criteriilor de competenţă profesională şi
managerială. Desemnarea în funcţie a directorului se efectuiază în bază de
concurs, pe un termen de cinci ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de
Ministerul Educaţiei.
ARTICOLUL 5.19.
Directorul Colegiului are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi și poartă responsabilitate de întreaga activitate educaţională
şi administrativă a colegiului, precum şi de păstrarea şi utilizarea
patrimoniului;
b) asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul colegiului;
c) ia măsuri pentru păstrarea, asigurarea şi dezvoltarea bazei didacticomateriale a colegiului, pentru organizarea şi funcţionarea căminului pentru
elevi;
d) este responsabil de aplicarea normelor privind protecţia muncii și sănătății,
protecției antiincendiare;
e) asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
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f) coordonează și conduce activitatea Consiliului Profesoral şi de Administraţie
al Colegiului şi asigură punerea în aplicare a deciziilor emise de acestea.
g) asigură realizarea achizițiilor publice potrivit reglementărilor cadrului
legislativ și normativ în vigoare;
h) desemneaza şi eliberează din funcție personalul Colegiului;
i) organizează și desfășoară în conformitate cu normele stabilite de Ministerul
Educației concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori
adjuncți, șef de secție) și didactic;
j) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu
caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor
cu caracter personal;
k) prezintă anual Ministerului Educației, în termenii stabiliți, Raportul de
activitate al instituției, aprobat de Consiliul Profesoral și asigură publicarea
acestuia pe pagina web a instituției;
l) este responsabil de elaborarea, modificarea şi respectarea prevederilor
Statutului și a documentelor reglatorii cu privire la activitatea Colegiului;
m) asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale si
didactice;
n) asigură dezvoltarea metodica a personalului de conducere și didactic prin
crearea condițiilor necesare pentru formare continuă, obținerea de grade
didactice/stiintifice;
o) stimulează personalul vis de vis de performanțele profesionale;
p) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și Contractele
individuale de muncă;
q) coordonează şi aprobă norma didactică a cadrelor didactice;
r) organizează funcţionarea căminului colegiului, creează condiţii de trai şi de
odihnă pentru elevi;
s) asigură activitatea de coordonare şi îndrumare în vederea implementării
realizărilor ştiinţei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional.
ARTICOLUL 5.20.
Directorul, conform legislaţiei în vigoare, este autorizat să:
a) emită ordine şi dispoziţii pe Colegiu;
b) gestioneze bunurile şi resursele materiale;
c) încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;
d) fie responsabil de desfășurarea activităților antreprenoriale;
e) fie executor secundar de buget, cu toate obligaţiunile ce decurg din acest
statut potrivit cadrului legal şi normativ în vigoare.
ARTICOLUL 5.21.
Directorul răspunde de completarea documentelor Colegiului, de păstrarea lor în
bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.
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PERSONALUL ADMINISTRATIV
ARTICOLUL 5.22.
Dirijarea activităţii educaţionale şi de administrare în Colegiu este realizată de
către directorii adjuncţi, şefii de secţii, şefii de catedre, conducătorii
subdiviziunilor structurale.
Atribuţiile şi competenţele acestora sunt determinate în atribu’iile de serviciu și
fișa postului, aprobate de Consiliul Profesoral, aprobate prin ordinul directorului
Colegiului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi aduse la cunoştinţa
colaboratorilor sub semnătură.
ARTICOLUL 5.23.
Funcţia de director adjunct este ocupată, în baza criteriilor de competenţă
profesională şi managerială. Desemnarea în funcţie de director adjunct se
efectuiază prin concurs, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de
învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat de
Ministerul Educaţiei
ARTICOLUL 5.24.
Secţia, catedra, alte subdiviziuni de structură ale Colegiului activează în temeiul
regulamentelor respective, aprobate de Ministerul Educaţiei.
ARTICOLUL 5.25.
Funcția de şef de secţie este instituită în Colegiu, conform legislației în vigoare.
Desemnarea în funcție se efectuiază în baza ordinulului directorului instituţiei.
Organizarea şi gestionarea nemijlocită a secţie o efectuează şeful secţiei în
conformitate cu prezentul Statut. Funcţia de şef de secţie se ocupă prin concurs
public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt
profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educaţiei.
SECȚIA
ARTICOLUL 5.26.
Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă a Colegiului, care îşi realizează
activitatea cu privire la dirijarea procesului instructiv educativ în formarea
profesională a specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale.
Secţia se înfiinţează în cazul când dispune de un efectiv de elevi nu mai mic de 150
de persoane. În Colegiu sunt instituite secții, în conformitate cu programe de
formare profesională și în baza prevederilor legislației în vigoare/ normativelor
statelor-tip de personal.
ARTICOLUL 5.27.
Secţia este dirijată de un şef de secţie desemnat prin ordinul directorului, cu
următoarele atribuții:
a) întocmeşte planul anual, semestrial, operativ de activitate a secţiei;
b) întocmeşte documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor;
c) organizează activitatea educaţională la secţia pe care o conduce;
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d) monitorizează procesul de realizare a planurilor de învățământ,
programelorde formare profesională, cirriculelor, exercită controlul asupra
respectării orarului lecțiiolor, stagiilor de practică, studiului individual
ghidat de profesor;
e) este responsabil de evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia
respectivă;
f) verifică respectarea de către elevi a Regulamentului intern de activitate a
Colegiului;
g) verifică calitatea predării disciplinelor de studii prin asistări la orele de curs,
la lucrări practice /de laborator, la teze, examene, etc.;
h) participă la pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului Profesoral şi
ale Consiliului de Administraţie;
i) pregăteşte materialele necesare pentru acordarea burselor;
j) verifică activitatea elevilor către susţinerea probelor de absolvire;
k) pregăteşte şi prezintă dări de seamă semestriale, anuale, alte informaţii,
solicitate de către director şi directorii-adjuncţi;
l) poartă responsabilitatea pentru îndeplinirea fişelor personale ale elevilor la
finele semestrului;
m) familiarizează cadrele didactice, diriginţii cu instrucţiunea privind
completarea catalogului (registrului de clasă) şi controlează respectarea
acesteia;
n) verifică acumularea de note la disciplinele de studii;
o) efectuează convorbiri individuale cu cadrele didactice, elevii, alt personal în
vederea respectării prevederilor actelor normative în vigoare;
p) întocmeşte lista elevilor corigenţi/amânați la sesiunile ordinare, asigură
informarea acestora despre termenele de susţinere a sesiunii de
corigenţă/amînat, organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de
reexaminare pentru elevii corigenţi/ amînaţi;
q) asigură evidenţa numărului de elevi la secţie şi întreprinde măsuri pentru
păstrarea contingentului;
r) asigură antrenarea elevilor în activităţi de utilitate publică;
s) organizează şi îndrumă activitatea diriginţilor şi monitorilor de grupă;
t) participă la organizarea şi desfăşurarea orientării profesionale;
u) participă în organizarea activităţilor extradidactice;
CATEDRA
ARTICOLUL 5.28.
În scopul eficienței activității profesionale a cadrelor didactice, coordonării
activităţii ştiinţifico-metodice în Colegiu sunt instituite catedre.
Catedra este subdiviziune de bază a Colegiului, care organizează şi realizează
activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică şi se constituie în temeiul art.48 al
Codului Educației din cel puţin 5-7 profesori.
Catedra include personalul didactic, personalul de profil şi asigură procesul
educaţional pe discipline înrudite unite în cadrul ei : socio-umane, exacte, tehnice,
mecanice, tehnologii informaționale, economice şi de profil.
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ARTICOLUL 5.29.
Catedra este condusă de un sef de catedră propus anual de Consiliul de
Administrație și aprobat de Consiliul Profesoral, avizat de director prin ordin și
adus la cunoștință, prin semnătură.
El este propus din rândul cadrelor didactice cu experienţă, stagiu pedagogic nu mai
mic de 5 ani. Remunerarea muncii şefului de catedră se efectuează conform
criteriilor stabilite.
Şeful catedrei poate fi destituit din funcţie la decizia Consiliului Profesoral,
confirmată prin ordinul directorului și adusă la cunoștință prin semnătură.
Şeful de catedră organizează ședințe lunar, deciziile se înscriu în proces –verbal și
se întroduc în registru paginat și sigilat. El poate promova ședință în parteneriat cu
alte catedre și invita la şedinţele catedrei personalul didactic asociat, profesori
universitari, personalul didactic-auxiliar, părinți, elevi, agenți economici precum şi
alte persoane din comunitate, cu anunțarea administrației Colegiului .
ARTICOLUL 5.30.
Catedra are următoarele atribuţii :
a) acordă sprijin permanent administraţiei Colegiului, profesorilor în rezolvarea
problemelor educaţionale şi în vederea sporirii eficienţei procesului didactic;
b) discută probleme privind realizarea planurilor de învățămînt,programelor de
formare profesională/curriculei, planificarea materiei;
c) organizează desfăşurarea lecţiilor publice ;
d) analizează rezultatele elevilor la insușirea disciplinelor ;
e) contribuie la organizarea şi efectuarea calitativă a practicii de instruire,
tehnologice şi a practicii ce anticipează probele de absolvire;
f) elaborează acţiuni privind cerinţele unice faţă de evaluare cunoştinţelor
elevilor, volumului lucrului individual;
g) examinează şi primește decizii, referitor la elaborarea planurileor tematicocalendaristice, modificările şi completările lor, la planurile de activitate a
cabinetelor laboratoarelor, organizarea activității lor, multiplicarea
materialelor didactice, manualelor electronice și de uz intern;
h) elaborează subiecte pentru teze, examene lucrări/proiecte de an, teme pentru
lucrări/proiecte de diplomă,;
i) elaborează indicații metodice pentru perfecţionarea procesului educaţional ;
j) alcătuieşte setul de materiale pentru admitere ;
k) evaluează activitatea profesorilor în vederea atestării, contribuie la
perfecţionarea cadrelor didactice prin studiide formare continuă, studii
postuniversitare şi doctorat ;
l) organizează şi desfăşoară activitatea cercurilor, cluburilor, asociaţiilor
ştiinţifice ale elevilor.
ARTICOLUL 5.31.
Activitatea catedrei se desfăşoară conform planului de activitate anual care
cuprinde următoarele domenii: activitate didactico-metodică; organizatorică;
instructiv-educativă; perfecţionarea cadrelor didactice. La catedră se elaborează şi
se păstrează documentaţia respectivă, care reflectă conţinutul, metodele de organizare
şi realizare a activităţii educaţionale şi metodice.
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ARTICOLUL 5.32.
În Colegiu activitatea catedrelor este determinată de principiul asigurării calității
pregătireii specialiştilor de un nivel înalt de studii, cu competențe profesionale
relevante și aptitudini practice pentru cerințele pieții muncii.
ARTICOLUL 5.33.
Atribuțiile decizionale ale şefului de catedră sunt următoarele :
a) conduce şedinţele catedrei ;
b) organizează şi dirijează în mod operativ activitatea educaţională a catedrei,
întocmeşte programul de activitate al catedrei, determină direcţiile principale
de activitate a acesteia;
c) organizează realizarea deciziilor adoptate colegial şi democratic la şedinţele
catedrei prin repartizarea sarcinilor respective personalului catedrei şi
elevilor;
d) repartizează funcţiile între colaboratorii catedrei şi controlează realizarea lor;
e) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii catedrei, de
respectarea legislaţiei în vigoare, asigură respectarea disciplinei de muncă şi
de studii, a regulamentelor de protecţie a muncii şi protecţie civilă,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la catedră ;
f) înaintează propuneri pentru stimularea / sancţionarea membrilor catedrei şi a
elevilor ;
g) este responsabil de bunurile catedrei şi asigură dezvoltarea şi perfecţionarea
bazei tehnico-materiale a catedrei ;
h) pregăteşte propuneri pentru determinarea sarcinii didactice a profesorilor în
conformitate cu volumul de ore la disciplinele de profil din cadrul catedrei;
i) participă la elaborarea planurilor de învăţământ, a programelor de formare
profesională/curriculelor disciplinilor de la catedră;
j) vizează programele de formare profesională/curriculele la disciplinele
catedrei, le coordonează şi aprobă la catedrele de profil al universităților;
k) este odligat să participe în comisii de asigurare a calității procesului
educațional al activităţii profesorilor, altor structuri din Colegiu ;
l) asistă la activităţi didactice din cadrul catedrei, în scopul evaluării
profesionale a cadrelor didactice, maiștrilor ;
m) acordă ajutor cadrelor didactice, în vederea formării continue și profesionale,
elaborării materialelor didactice, a programelor analitice, a manualelor etc.;
n) asigură elaborarea calitativă şi la timp a materialelor pentru teze, colocvii,
examene, lucrări de curs etc.;
o) organizează participarea profesorilor şi elevilor la conferinţe ştiinţificometodice, concursuri, olimpiade ;
p) asigură îndeplinirea ordinelor, dispoziţiilor, scrisorilor instructive, emise de
organele ierarhic superioare, cât şi a hotărârilor Consiliului Profesoral sau
ale Consiliului de Administraţie ;
q) pregăteşte informaţii despre activitatea catedrei pentru prezentare la
şedinţele Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie şi Consiliului
Metodico-Știinţific;
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r) se supune direct directorului adjunct pe activitate didactică şi îşi
organizează activitatea în deplină conformitate cu prezentul Statut ,
hotărârile Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie, ordinele
directorului colegiului, dispoziţiile şi indicaţiile directorului adjunct pe
activitate didactică .
s) poate promova ședință în parteneriat cu alte catedre și invita la şedinţele
catedrei personalul didactic asociat, profesori universitari, personalul
didactic-auxiliar, părinți, elevi, agenți economici precum şi alte persoane din
comunitate, cu anunțarea administrației Colegiului .
ARTICOLUL 5.34.
Secţia, catedra, alte subdiviziuni de structură ale Colegiului activează în temeiul
regulamentelor respective, aprobate de Ministerul Educaţiei.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
ARTICOLUL 5.35.
Activitatea educaţională în Colegiu este dirijată de directorul adjunct instruireeducație care coordonează activitatea prin dirigintii și mentorii grupelor. Fiecare
grupă de elevi este coordonată de un cadru didactic-diriginte, numit prin ordinul
directorului Colegiului la propunirile Consiliului de Administrașie. Obligaţiunile
acestuia sunt determinate de către directorul instituţiei de învăţământ.
ARTICOLUL 5.36.
Cadrul didactic- diriginte are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului grupei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor grupei, îi repartizează
sarcini şi organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al grupei;
c) colaborează cu toţi profesorii grupei şi, după caz, cu directorul adjunct
educaţie, în vederea armonizării influentelor educative şi pentru a asigura
coeziunea grupei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de studii în care îşi desfăşoară
activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi
modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului statut şi ale
regulamentului intern;
f) organizează acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale,
referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, la admitere, precum şi la
certificarea competentelor profesionale şi la metodologia de continuare a
studiilor, după finalizarea învăţământului colegial;
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi
informează familia elevului, săptămânal;
i) motivează absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul
medical al colegiului sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum
şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
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j) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează
îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul
grupei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara grupei şi a
unităţii de învăţământ;
l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă,
sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
m) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale
obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare;
înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul
fiecărui an şcolar;
n) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care pot desfăşura pe grupe, individual
sau în plen, se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează
progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi
comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a
încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare;
o) propune Consiliului de Administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
p) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în
prezentul Statut;
q) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la
activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în
afara unităţii de învăţământ;
r) completează catalogul grupei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de
starea fizică a acestuia;
s) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte
clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a
recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului statut,
consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale;
t) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de
orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de
elevi;
u) prezintă Consiliului Profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei
şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
ARTICOLUL 5.37.
Activitatea educativă în căminele Colegiului este organizată şi desfăşurată de către
pedagogul social, obligaţiunile şi atribuţiile căruia sunt stipulate în fișa postului și
aprobate de Consiliul Profesoral, avizat prin ordinul directorului.
ARTICOLUL 5.38.
Pentru dirijarea şi coordonarea activităţii diriginţilor şi a pedagogilor sociali în
Colegiul este constituită catedra dirigenţilor, condusă de director adjunct pe
instruire și educaţie.
ARTICOLUL 5.39.
Subdiviziunile structurale ale Colegiului se instituie şi se lichidează în baza
deciziei Consiliului Profesoral, confirmată de Ministerul Educaţiei.
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ARTICOLUL 5.40.
În Colegiu pot activa organizaţii sindicale, profesionale, care îşi desfăşoară
activitatea în afara orelor de program şi numai în cadrul legislativ în vigoare.

PERSONALUL DIDACTIC
ARTICOLUL 5.41.
Desemnarea şi eliberarea personalului didactic se face în conformitate cu Codul
Educației şi Codul Muncii al Republicii Moldova.
ARTICOLUL 5.42.
Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Codul Educației, Regulamentul intern de activitate al instituţiei, prezentul Statut,
prevederile contractului colectiv și individual de muncă.
ARTICOLUL 5.43.
Drepturile personalului didactic vizează:
a) respectarea demnităţii profesorului;
b) libertatea opiniei;
c) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale,
pentru formarea continuă;
d) alegerea formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor
didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate
realizării standardelor educaţionale de stat;
e) libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale:
alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printrun sistem validat şi obiectiv; utilizarea bazei materiale şi a resurselor
adecvate obiectivelor învăţămîntului; modernizarea procesului de
învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de
cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele și aptitudinile
acestora; înfiinţarea în colegiu a unor laboratoare, cabinete, publicaţii,
conform legislației în vigoare;
f) participarea la conducerea colegiului, inclusiv prin alegerea democratică în
organele administrative şi consultative ale colegiului;
g) includerea în vechimea de muncă pedagogică a activității didactice
desfăşurate în învăţămîntul profesional tehnic, în cazul transferului la o
instituție de învățămînt care oferă programe de studii de alt nivel;
h) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale,
culturale, naţionale şi internaţionale.
ARTICOLUL 5.44.
Personalul didactic are următoarele obligaţiuni:
a) împărtășește și promovează idealul educațional, principiile fundamentale ale
educației, politica educațională a statului;
b) asigură organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului educațional în
Colegiu;
c) aplică planul de învăţămînt, curriculum-ul școlar, recomandările privind
organizarea procesului educațional, manualele şi literatura de specialitate;
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d) întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată, elaborează proiecte
didactice pentru lecţii, realizează ore de diriginție;
e) asigură eficiența procesului educațional, stimulează activitatea independentă,
iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
f) asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor;
g) participă la ședințele Consiliului Profesoral obligatoriu, la şedinţele
Consiliului de Administraţie și Metodico-Științific, după necesitate;
h) organizează şi desfăşoară orele de diriginţie, consultaţii cu elevii;
i) colaborează cu partenerii sociali, colegi, parinti;
j) îşi perfectează permanent pregătirea profesionala, psihopedagogica,
metodica predării si evaluarii, participă la cursuri de formare continua;
k) respectă normele de etică, codul deontologic al Cadrului didactic, cultivă,
prin propriul exemplu, valorile și principiile esențiale pentru construirea
unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, corectitudinea, dreptatea,
echitatea, umanismul, generozitatea, patriotismul şi alte valori;
l) utilizează comportamente nonviolente şi disciplinare pozitive;
m) asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal;
n) îşi onorează toate obligaţiunile prevăzute în fişa postului.
ARTICOLUL 5.45.
Evaluarea, atestarea cadrelor didactice, conferirea/confirmarea gradelor didactice
se efectuează conform cadrului reglatoriu în vigoare.
ELEVII
ARTICOLUL5.46.
În Colegiu se respectă toate drepturile şi libertăţile elevilor, principiul
nediscriminării şi eliminarea oricărei forme de lizare a demnităţii personale. Sunt
interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică
sau verbală.
ARTICOLUL5.47.
Elevii din Colegiu au următoarele drepturi:
a) să-şi facă studiile conform programului de formare profesională în bază de
buget sau cu achitarea taxei de studii;
b) să studieze după planurile şi programele de studii, aprobate de Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova, să aleagă disciplinele obționale și la libera
alegere;
c) să utilizeze baza didactico – materială, să obțină competențe profesionale şi
să-și dezvolte aptitudinile practice ;
d) să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile ;
e) să beneficieze, potrivit legislaţiei și regulamentelor în vigoare, de bursă,
cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie;
f) să participe la cercurile tehnice şi pe interese, cenaclurile literare şi alte
forme de activităţi cultural-artistice şi sportive, iniţiate de colegiu;
g) să fie delegați în componenţa unor organe administrative şi consultative ale
Colegiului;
h) să beneficieze de premii pentru performanțe obţinute în activităţi;
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i) să beneficieze de concediu suplimentar plătit la locul de muncă şi de alte
facilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul când urmează studiile la
învăţământ cu frecvenţă redusă.
ARTICOLUL 5.48.
În Colegiu pot fi constituite organe de autoguvernare ale elevilor, care
funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele
instituţionale.
ARTICOLUL5.49.
Elevii Colegiului sunt obligaţi:
a) să respecte cerinţele prezentului Statut, a Regulamentelor interne şi a
legislaţiei în vigoare ;
b) să studieze aprofundat disciplinele şi să îndeplinească în termenii stabiliţi
sarcinile prevăzute în programele de studii, să frecventeze toate activităţile
didactice și extradidactice obligatorii, organizate de colegiu, să frecventeze
orele de curs;
c) să însuşească cunoştinţele şi să formeze aptitudini practice prevăzute de
planurile şi programele de studii;
d) să respecte normele disciplinei colegiale, să aibă un comportament civilizat şi
o ţinută decentă, să respecte normele de convieţuire în colectiv şi normele
moral-civice de conduită;
e) să folosească cu grijă şi să păstreze în bună stare patrimoniul colegiului, să
restituie instituţiei bunurile materiale ce au fost deteriorate de ei /costul lor;
f) să respecte personalul didactic, să fie politicoşi, disciplinaţi în colegiu, în
familie, pe stradă şi în alte locuri publice ;
g) să cunoască şi să respecte cu stricteţe Legile Ţării, Statutul Colegiului şi
Regulamentul intern de activitate, regulile de circulaţie şi cele cu privire la
protecţia sănătăţii ;
h) să cunoască şi să respecte regulile de protecţie civilă, tehnica securităţii și
sănătatea muncii şi de protecţie civilă, cele de prevenire şi antiincendiare.
ARTICOLUL5.50.
Se interzice eliberarea elevilor de la ore pentru orice fel de activităţi.
Pregătirea suplimentară a elevilor, activităţile cultural-artistice, ecologice, sportive,
în cercurile pe interese etc., cu excepţia celor incluse în planul anual al activităţii
educaţionale şi în planurile de învăţământ, sunt organizate şi desfăşurate în afara
Colegiului.
ARTICOLUL 5.51.
Pentru rezultate deosebite la învăţătură, comportare exemplară şi participare la alte
activităţi din colegiu, elevii pot fi stimulaţi sub formă de:
a) evidenţierea în faţa colectivului de elevi, expunerea pe panoul de merit al
Colegiului, diplome de onoare;
b) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor (ocrotitorilor legali) cu
menţionarea meritelor deosebite pentru care se evidenţiază;
c) burse de merit şi alte recompense acordate de stat şi agenţi economici;
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ARTICOLUL5.52.
Elevii, care încalcă Statutul Colegiului, Regulamentul de activitate internă,
normele şi instrucţiunile în vigoare vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea
faptelor săvârşite, după cum urmează:
a) avertisment, mustrare, mustrare aspră avizat prin ordinul directorului
Colegiului;
b) privarea dreptului la cămin pe termen stabilit;
c) exmatricularea prin Hotărîrea Consiliului Profesoral și avizat prin ordinul
directorului Colegiului.
ARTICOLUL5.53.
Exmatricularea din Colegiu se aplică elevilor în următoarele cazuri:
a) pentru nereuşită la trei şi mai multe discipline;
b) pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenii stabiliţi
pentru sesiunea de corigenţă ;
c) pentru absenţe nemotivate în număr de 40 ore la diferite discipline de studii
pe parcursul semestrului de studii ;
d) abateri repetate la disciplină, de la Regulamentul intern de activitate,
săvârşirea unor fapte care contravin normelor de conduită moral-civică,
deteriorarea bunurilor colegiului;
e) consumul de băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc, folosirea
substanțelor narcotice;
f) jigniri grave aduse conducerii colegiului, personalului didactic, personalului
auxiliar, manifestări agresive faţă de colegi şi de personalul colegiului.
g) la demersul dirigintelui, prin hotărîrea Consiliului Profesoral, avizat prin
ordinul directorului.
ARTICOLUL 5.54.
Elevul poate fi exmatriculat şi din proprie iniţiativă, cu acordul obligatoriu al
părinţilor (ocrotitorilor legali).
ARTICOLUL5.55.
Dacă prin faptele săvârşite s-a produs deteriorarea bunurilor materiale ale
colegiului, se vor lua măsuri pentru recuperarea daunelor respective de la elevii
care se fac vinovaţi sau de la părinţi (ocrotitori legali).
Faptele săvârşite de elevi se analizează în Consiliul Profesoral sau Consiliul de
Administraţie, care hotărăşte sancţiunea. Decizia de sancţionare emisă în
conformitate cu prevederile art.4.6., art.4.7., se aduce la cunoştinţa elevilor
sancţionaţi în faţa colectivului colegiului, se afişează la avizier şi se comunică
părinţilor (ocrotitorilor legali).
ARTICOLUL 5.56.
Sancţiunile prevăzute în art.4.7.lit a-b. din prezentul Statut se pot ridica la cererea
elevilor sancţionaţi, a părinţilor (ocrotitorilor legali), a profesorilor sau diriginţilor
de către organul care le-a aplicat, nu mai devreme de 60 zile de la sancţionare. La
stabilirea termenului de ridicare a sancţiunii, se va ţine cont de gravitatea abaterilor
pentru care elevul a fost sancţionat, de modul în care îşi îndeplinea obligaţiunile de
elev, de comportarea sa în Colegiu şi în afara lui.
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ARTICOLUL 5.57.
Elevului exmatriculat i se eliberează situaţia academică trecută în registrul
respectiv şi actele cu privire la studiile anterioare. În certificatul cu situaţia
academică se indică obligatoriu motivul exmatriculării.
ARTICOLUL 5.58.
Persoanele exmatriculate din Colegiu pe propria inițiativă, pot fi restabilite la studii
în Colegiu, la aceeaşi specialitate şi formă de învăţământ nu mai devreme de zece
luni şi nu mai târziu de trei ani după exmatriculare.
ARTICOLUL5.59.
Nu se admite restabilirea elevilor la anul I de studii, precum şi restabilirea elevilor
exmatriculaţi pentru nereușită și încălcări grave ale Regulamentului de activitate
internă şi Statutului Colegiului.
ARTICOLUL5.60.
Se admite transferul elevilor la Colegiul Politehnic din altă instituţie de învăţământ
profesional tehnic postsecundar şi vice-verso după încheierea cu succes al primului
an de studii. Transferul se efectuează cu acordul ambelor instituţii de învăţământ,
în limita locurilor vacante, în baza cererii şi susţinerii diferenţelor (cel mult 3-4
discipline de studii) dintre planurile de învăţământ, ţinându-se cont de domeniul de
formare profesională, cu aprobarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL5.61.
Elevii din colegiu se pot transfera de la o specialitate la alta cu aprobarea
directorului şi cu susţinerea examenelor de diferenţă, după încheierea cu succes al
primului an de studii, respectându-se prevederile privind constituirea grupelor de
elevi șI locurilor vacante. Se admite, în cazuri excepţionale, transferul de la o
forma de învăţământ de zi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul
colegiului doar pentru deţinătorii actului de studii de cultură generală sau de studii
liceale, după promovarea primului an de studii şi susţinerea diferenţelor dintre
planurile de învăţământ.
ARTICOLUL 5.62.
În cazul când solicitantul la transfer îşi face studiile pe bază de contract e necesar
acordul în scris al persoanelor civile sau persoanelor juridice care suportă
cheltuielile pentru studii, exprimat prin încheierea unui nou contract, dacă
diferenţelenu depăşesc 5-6 discipline. În ultimul an de studii nu se va efectua
transferul. În urma transferului se determină diferenţele dintre planurile şi
programele de învăţământ şi se stabilesc termenele de lichidare a acestora prin
ordinul directorului.
ARTICOLUL5.63.
Transferul dintr-o instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecundar din alt
stat în colegiu se efectuează numai la locurile vacante la specialităţile înrudite cu
avizele favorabile ale instituţiilor de învăţământ respective şi aprobarea
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL5.64.
Concediul academic se acordă pe anul de învăţământ, o singură dată în cursul
studiilor, în caz de pierdere a capacităţii de studii în legătură cu unele boli cronice,
intervenţii chirurgicale, accidente. Concediul academic (de maternitate) și/sau
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pentru îngrijirea copilului se acordă pe termen de până la trei ani în baza
certificatului de naştere al copilului. Concediul academic din motive de boală se
acordă în baza certificatului-tip eliberat de către Comisia medicală consultativă
teritorială.Directorul Colegiului stabileşte prin ordin durata concediului academic.
ARTICOLUL5.65.
La expirarea concediului academic directorul, în temeiul certificatului medical care
confirmă capacitatea elevului de a-şi continua studiile şi a cererii depuse, emite
ordinul de continuare a studiilor. Dacă elevul nu se prezintă la studii după
expirarea termenului concediului academic în termen de 10 zile, el este
exmatriculat cu formulare respectiva.
CAPITOLUL VI. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI
ARTICOLUL 6.1.
Sursa prioritară de finanţare a Colegiului sînt alocaţiile de la bugetul de stat.
Colegiul beneficiază şi de alte surse legale de finanţare:
a) mijloace provenite din pregatirea specialiștilor în baza taxei de stidii
b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul
de învăţămînt (în ateliere etc.) precum şi din darea în locaţiune / arendă a
localurilor, construcţiilor, echipamentelor, terenurilor.
c) Venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi
donaţiile de la persoane fizice şi juridice.
ARTICOLUL 6.2.
Relaţiile dintre Colegiu şi persoanele fizice sau juridice se reglementează prin
contract de prestare contra plată a serviciilor educaţionale / serviciile de generare a
veniturilor, în care sînt specificate drepturile şi obligaţiunile părţilor, durata
studiilor şi mărimea taxei de studii.
ARTICOLUL 6.3.
Colegiul poate obţine şi utiliza, în condiţii legale venituri proprii, provenite din
taxele achitate de persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate,
pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională pe bază de contract.
ARTICOLUL 6.4.
Colegiul funcţionează în regim de autogestiune financiar - economică şi poate
desfăşura activităţi economice, în conformitate cu legislatia în vigoare.
ARTICOLUL 6.5.
Veniturile obţinute de Colegiu din prestarea contra plată a serviciilor educaţionale
şi serviciilor de generare a veniturilor sînt intangibile şi se folosesc exclusiv pentru
dezvoltarea colegiului. Veniturile colegiului obţinute exclusiv din activitatea de
antreprenoriat sînt acumulate şi administrate separat de alte venituri.
ARTICOLUL 6.6.
Bugetul Colegiului şi raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web
oficială a instituţiei.
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ARTICOLUL 6.7.
Baza tehnico-materială a Colegiului cuprinde: blocul de studii, blocul de laborator,
cămine, bibliotecă cu sală de lectură, săli de clase, cabinete, laboratoare, ateliere,
săli de calculatoare, punct medical, sala pentru festivităţi, sală si terenuri de sport,
instalaţii inginereşti, echipamente, utilaje şi alte mijloace fixe şi circulante.
ARTICOLUL 6.8.
Dezvoltarea bazei tehnico- materiale este realizată din contul mijloacelor bugetare
şi al mijloacelor extrabugetare ale Colegiului, provenite din surse legale de
finanţare.
ARTICOLUL 6.9.
Terenurile, edificiile şi construcţiile Colegiului nu constituie obiect al impozitării.
ARTICOLUL 6.10.
Colegiul poate da în locaţiune / arendă, în condiţii legale, spaţiile şi utilajul care-i
aparţin, pe un termen ce nu depăşeşte 5 ani numai cu acordul Ministerului
Educaţiei al Republicii Moldova.
CAPITOLUL VII. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE
ARTICOLUL 7.1.
Reorganizarea/lichidarea activităţii Colegiului se efectuează prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare, Codului
Educaţiei şi ale Codului Civil sau la propunerea Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova.
ARTICOLUL 7.2.
La reorganizarea/lichidarea Colegiului, drepturile şi obligaţiile acestuia sunt
preluate de succesorul de drept.
CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE
ARTICOLUL 8.1.
Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toţi colaboratorii şi elevii
Colegiului Politehnic din Bălţi.
ARTICOLUL 8.2.
Modificări in Statutul Colegiului se efectuează la aprobarea Consiliul Profesoral şi
Ministerului Educaţieial Republicii Moldova.
ARTICOLUL 8.3.
Colegiul Politehnic are dreptul la firmă.
ARTICOLUL 8.4.
Procesul educaţional în Colegiu poate fi sistat în cazuri excepţionale cu acordul
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
ARTICOLUL 8.5.
Colegiul desfăşoară sistematic activitatea de secretariat în conformitate cu
Nomenclatorul Dosarelor Colegiului şi este în drept să utilizeze şi alte documente,
reeşind din necesităţile create.
ARTICOLUL 8.6.
Prezentul Statut intră în vigoare după aprobare de către Consiliul Profesoral al
Colegiului, avizare de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi
înregistrare la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Prezentul Statut este elaborat în 3 exemplare identice.
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