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DISPOZIŢII GENERALE 

ARTICOLUL 1. 

1) Regulamentul intern de activitate al Instituției Publice Colegiul Agroindustrial 

din Rîşcani (în continuare Regulament) este un act normativ, care reglementează 

raporturile de muncă a tuturor salariaţilor Colegiului Agroindustrial din Rîşcani, 

contribuie la creşterea productivităţii muncii şi la consolidare a disciplinei de muncă 

şi este întocmit în spiritul prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova 

(Titlu IV), Codului Muncii al Republicii Moldova, art.l98-199,  

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (ordinul MECC nr. 550 

din 10 iunie 2016, cu modificările ce se operează, aprobate prin ordinul MECC nr. 

232 din 13 martie 2019), Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile (ordinul MECC nr. 234 din 25 martie 2016). 
 

2) Regulament intern de activitate se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata 

contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în bază 

de contract de muncă, elevilor precum şi persoanelor aflate la practică sau în alte 

relaţii de muncă cu Colegiul. 
 

3) Prin aplicarea prezentului Regulament personalul prevăzut în art. 1.2 are obligaţia să 

manifeste profesionalism, ordine şi disciplină, să asigure exercitarea corectă a 

atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Codul Educației, Statutul, Regulamentul, 

contractul Colectiv de Muncă şi alte acte reglatorii.  
 

4) Toate aspectele legate de aplicare a Regulamentului sunt soluţionate de administraţia 

Colegiului în limita competenţelor deţinute, sau, în cazurile stabilite de legislaţie, de 

comun acord cu Comitetul sindical. 
 

5) Salariaţii fac cunoştinţă cu Regulamentul la angajare, iar elevii - la înmatriculare. 

Regulamentul este afişat în subdiviziunile Colegiului pe un panou special. 
 

6) Regulamentul este examinat de Consiliul Profesoral şi aprobat prin ordinul 

directorului Colegiului. Orice completare sau modificare a Regulamentului se 

efectuează cu respectarea prevederilor art. 198 al Codului Muncii al Republicii 

Moldova. 

 

ARTICOLUL 2. 

1) Instituţia nu va susţine vre-un partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo 

funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau 

proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi 

funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de 

organizare şi propagandă politică. 
 

2) În instituție sunt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care 

încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a 

elevilor. 

 

ARTICOLUL 3. 

1) Colegiul respectă legislația în vigoare libertate în aplicarea diverselor tehnologii de 

muncă, în angajarea cadrelor didactice şi personalului de lucrători, în util izarea 

mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare de salarizare şi a materialelor 

disponibile. 
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CAPITOLUL I 

Angajarea si concedierea din funcţie 
ARTICOLUL 4. 

1) Întreaga activitate de muncă şi educaţională în Colegiu se organizează şi se 

desfăşoară în baza Codului Muncii, Codului Educației, Statutului, Regulamentului – 

cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar, Regulamentul  de organizare şi desfăşurare a 

procesului de învățământ în instituțiile de învăţământul mediu de specialitate 

(colegii) în baza Sistemului de Credite de Studiu,  Planului de dezvoltare strategică, 

Planurilor anuale de activitate, examinate şi aprobate în modul stabilit. Relaţiile de 

muncă ale angajaţilor cu Colegiul sunt reglementate de contractul colectiv de muncă 

şi nu pot contravine legislaţiei muncii Republicii Moldova.  

 

ARTICOLUL 5. 

Normele Regulamentului de ordine interioară sunt obligatorii pentru toate 

subdiviziunile instituţiei de învăţământ. 

 

ARTICOLUL 6. 

1) Angajarea la serviciu în Colegiu se face în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  

2) La angajarea în serviciu (în dependenţă de funcţia solicitată) administraţia este în 

drept să ceară de la salariat următoarele acte:  

 copia și suplimentul la diplomă sau alte acte de studii şi pregătire profesională;  

 copia buletinului de identitate; 

 adeverinţa medicală (în dependenţă de funcţia ocupată).  
 

ARTICOLUL 7. 

Angajarea la lucru se efectuează pe baza contractului individual de muncă încheiat 

cu fiecare salariat în parte pe un termen determinat sau nedeterminat, în 

corespundere cu legislația în vigoare.  
 

ARTICOLUL 8. 

1) La angajarea în funcţie administraţia familiarizează angajat cu:  

 Regulamentul intern de activitate;  

 Fișa postului şi atribuţiile aferente; 

 Condiţiile de remunerare a muncii şi de asigurare socială;  

 Regimul de lucru și odihnă. 

2) Salariatului i se aduce la cunoștință tehnica securității. 

 

ARTICOLUL 9. 

Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, iar condiţiile contractului 

de muncă pot fi modificate numai prin acordul scris al ambelor părţi  și Comitetului 

sindical. 
 

ARTICOLUL 10. 

Contractul de muncă pe un termen nedeterminat sau contractul de muncă pe termen 

determinat poate fi reziliat din iniţiativa salariatului în următoarele cazuri:  
 cererea salariatului de eliberare din serviciu; 

 expirarea contractului de muncă. 
 

ARTICOLUL 11. 

Anularea contractului de muncă încheiat pe un termen nedeterminat, din iniţiativa 
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administraţiei, se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei munci i în 

vigoare, indiferent de profesia, specialitatea şi funcţia angajaţilor în următoarele 

cazuri: 

 rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă; 
 lichidarea sau reorganizarea Colegiului; 

 reducerea numărului salariaţilor sau a statelor de personal.  

 

ARTICOLUL 12. 

Orice conflict de muncă între angajat şi administraţie se soluţionează conform 

prevederilor Codului Muncii, Codului de etică a profesorului și a cadrului de 

conducere și a Regulamentului de premiere. 
 

 

CAPITOLUL II 

Protecția muncii în cadrul  

Colegiului Agroindustrial din Rîșcani 
 

ARTICOLUL 13. 
1) Salariaţii Colegiului au dreptul la protecţia şi igiena muncii, concediu de odihnă 

plătit, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, plata suplimentară 

pentru activitatea în condiţii nocive de muncă, precum şi alte situaţii speciale. 

2) Colegiul garantează dreptul de negociere în materie de muncă şi caracterul 

obligatoriu al contractului colectiv de muncă.  

 

Personalul de conducere al Colegiului: 
ARTICOLUL 14. 

1) Asigură condiţii normale de muncă pentru salariaţi în vederea îndeplinirii 

parametrilor cantitativi şi calitativi ai obligaţiunilor de serviciu;  

2) Asigură calitatea corespunzătoare a materialelor, utilajului şi instrumentelor necesare 

pentru îndeplinirea muncii, precum şi aprovizionarea la timp cu ele; 

3) Asigură la timp elaborarea documentaţiei tehnice, aprovizionarea cu energie 

electrică, gaze şi alte resurse necesare;  

4) Creează condiţii de muncă fără pericol (respectarea regulamentului şi normelor cu  

privire la tehnica securităţii, lumina necesară, încălzirea . ventilarea, lichidarea 

urmărilor dăunătoare ale zgomotului, radiaţiilor, vibraţiilor şi altor factori care au 

acţiune negativă asupra sănătăţii lucrătorilor). 
5) Aprobă soluţii conform normelor de securitate a muncii, aplicarea cărora elimină 

riscurile de accidentare a salariaţilor şi elevilor în desfăşurarea procesului 

educaţional şi îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu; 
6) Activează în temeiul autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securității 

muncii şi în temeiul avizului corespunzător, documente eliberate de organele 

abilitate. 
 

ARTICOLUL 15. 

Directorul Colegiului: 

1) reprezintă instituția de învățământ; 

2) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a instituției de 

învățământ; 

3) 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;  
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4) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație bugetul anual al 

instituției de învățământ; 

5) coordonează elaborarea și asigură prezentarea anual Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării și, după caz, fondatorului până la 15 octombrie al anului respectiv, 

raportul de activitate și asigură publicarea acestuia pe pagina web a instituției; 

6) coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională şi 

administrativă a instituției de învățământ; 

7) coordonează elaborarea şi asigură respectarea prevederilor Statutului și a 

Regulamentului intern; 

8) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului instituției, 

în conformitate cu prevederile actelor normative; 

9) asigură realizarea prevederilor legislaţiei;  

10) 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; 

11) asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor 

necesare pentru formare continuă, conferirea şi confirmarea gradelor didactice; 

12) asigură evidenţa şi păstrarea documentației instituției de învățământ; 

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

secție) și personalul didactic selectat prin concurs;  

14) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar; 

15) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul şi elevii 

instituției de învățământ; 

16) organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de 

administrație al instituției de învățământ; 

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

Educației, Culturii și Cercetării, concursul pentru angajarea personalului de 

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

18) poartă răspundere disciplinară pentru angajamentele contractuale; 

19) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financ iare ale 

instituției de învățământ în conformitate cu bugetul aprobat; 

20) poartă răspundere pentru desfășurarea activităților de întreprinzător ale instituției de 

învățământ; 

21) 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;  

22) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și contractele individuale de 

muncă; 

23) aprobă cheltuieli în limitele bugetului aprobat și în scopuri strict legate de act ivitatea 

instituției de învățământ; 

24) alte atribuții prevăzute de actele normative.  

 

ARTICOLUL 16. 

Conducătorii de subdiviziuni, responsabilii de igiena şi protecţia muncii:  

1) Asigură elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de igienă şi 

protecţia muncii în Colegiu; 

2) Asigură periodicitatea controlului (examenului) medical al salariaţilor şi elevilor ; 

3) Asigură informarea salariaţilor şi elevilor asupra riscurilor la care acestea sunt expuşi 

în desfăşurarea procesului educaţional şi activităţii de muncă, precum şi asupra 

măsurilor preventive necesare; 

4) Asigură instruirea elevilor şi salariaţilor în materie de protecţie a muncii; 

5) Elaborează şi prezintă directorului spre aprobare instrucţiunile cu privire la igiena şi 
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protecţia muncii; 

6) Formulează propuneri de dotare a elevilor, salariaţilor, locurilor de instruire 

practică şi de efectuare a lucrărilor de laborator cu echipament individual de 

protecţie a muncii şi de lucru, organizează păstrarea, întreţinerea, repararea, 

curăţarea şi dezintoxicarea acestuia; 

7) Poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, de igiena şi starea protecţiei 

muncii în Colegiu, asigurarea bunei funcţionări a sistemelor şi dispozitivelor de 

protecţie. 

ARTICOLUL 17. 

Salariaţii şi elevii sunt obligaţi: 

1) Să respecte instrucţiunile de igienă şi protecţie a muncii corespunzătoare activităţii 

desfăşurate; 

2) Să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei; 

3) Să asigure integritatea dispozitivelor de protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să 

nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a 

influenţei factorilor de risc; 

4) Să aducă la cunoştinţa administraţiei, profesorilor, responsabilului de protecţia 

muncii orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sunt respectate cerinţele 

de igienă şi protecţie a muncii; 

5) Să aducă la cunoştinţa administraţiei, profesorului, responsabilului de protecţia 

muncii orice accident sau îmbolnăvire la locul de activitate educaţională sau de 

muncă. 

6) Să-şi întrerupă activitatea educaţională sau de muncă la apariţia unui pericol 

iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta administraţia,  

profesorul, responsabilul de protecţia muncii; 

 
CAPITOLUL III  

Drepturile, obligaţiile si răspunderea personalului de conducere 
și ale salariaţilor 

 

ARTICOLUL 18. 

Drepturile şi obligaţiile fiecărui salariat al Colegiului sunt menite să asigure 

participarea efectivă la gestionarea cu spirit de răspundere a mijloacelor materiale şi 

financiare încredinţate de stat, la valorificarea la un grad superior a resurselor 

financiare, materiale şi umane, pentru o înaltă eficienţă economică. Drepturile 

salariaţilor Colegiului nu pot face obiectul vreunei tranzacţii, renunţări sau limitări, 

ele fiind apărate de stat împotriva oricăror limitări sau încălcări.  

 

ARTICOLUL 19. 
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

1) asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ; 

2) aprobă anual bugetul instituției de învățământ; 

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

antreprenoriat, conform legislației; 

4) aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Statele-tip ale instituției de învățământ; 

5) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituției de învățământ; 

6) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali; 

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

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

9) avizează fișele de post ale personalului instituției de învățământ; 
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10) avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile; 

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

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

instituției și îl prezintă fondatorului; 

13) examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat; monitorizează 

și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii; 

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

propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei; 

15) alte atribuții prevăzute de actele normative.”; 

 
ARTICOLUL 20. 

Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic: 
Personalul didactic, ştiinţifico-didactic are dreptul să aleagă şi să utilizeze atât tehnologiile 

didactice, manualele şi materialele didactice aprobate de Ministerul Educaţiei, cât şi pe cele 

alternative, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat.  

Personalul didactic, ştiinţifico-didactic are dreptul: 

1) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, administrative şi consultative ale 

instituţiei de învăţământ;  

2) participarea la conducerea instituţiei de învăţământ, inclusiv prin alegerea democratică a 

reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituţiei; 

3) să i se includă în vechimea de muncă didactică  activitatea didactică şi de cercetare 

desfăşurată anterior în cazul transferului la o instituţie de învăţământ care oferă programe 

de studii de alt nivel; 

4) să se asocieze în organizaţii sindicale şi profesionale;  

5) să solicite, din proprie iniţiativă, acordarea de grade didactice şi titluri ştiinţifice 

6) respectarea demnităţii profesorului; 

7) libertatea opiniei; 

8) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru 

perfecţionarea continuă; 

9) alegerea formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor didactice aprobate 

de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale 

de stat; 

10) libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea 

tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi 

obiectiv, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţământului, 

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 instituție a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, cercuri 

pe interese etc., conform legislației în vigoare; 

11) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic are dreptul la concediu de odihnă anual în 

condiţiile prevăzute de Codul muncii. 

Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific din instituţiile de învăţământ care s-au 

evidenţiat prin excelenţă în munca de predare şi educaţie se poate învrednici de distincţii 

de stat în condiţiile stabilite de legislaţie.  

 
ARTICOLUL 21. 

Obligaţiile personalului didactic şi de conducere 
Personalul didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere are următoarele obligaţii: 

1) să asigure calitatea procesului de învăţământ prin respectarea standardelor educaţionale 

de stat şi a Curriculumului naţional; 

2) să respecte deontologia profesională; 
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3) să respecte drepturile elevilor; 

4) să creeze condiţii optime pentru dezvoltarea potenţialului individual al elevului; 

5) să promoveze valorile morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism şi alte valori; 

6) să colaboreze cu familia şi comunitatea; 

7) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa postului 

şi să respecte Statutul şi regulamentele instituţionale şi prevederile Codului Educației; 

8) să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii elevilor în procesul de învăţământ; 

9) să nu admită tratamente şi pedepse degradante, discriminarea sub orice formă şi aplicarea 

nici unei forme de violenţă fizică sau psihică; 

10) să informeze elevii despre toate formele de violenţă şi manifestările comportamentale ale 

acestora, despre persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci când sunt supuşi unui 

act de abuz; 

11) să discute cu elevii, individual şi în grup, despre siguranţa/ bunăstarea lor emoţională şi 

fizică acasă/în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri frecventate de ei; 

12) să intervină pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a elevului şi/sau să solicite ajutor 

în cazul în care nu poate interveni de sine stătător; 

13) să comunice imediat despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare 

sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adulţilor; 

14) să nu facă şi să nu admită propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă 

în procesul educaţional; 

15) să nu implice elevii în acţiuni politice (mitinguri, demonstraţii, pichetări); 

16) să asigure confidenţialitatea şi securitatea informaţiei care conţine date cu caracter 

personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 

17) să îşi perfecţioneze continuu calificarea profesională; 

18) îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului. 

19) Personalul didactic nu poate presta servicii cu plată elevilor cu care interacţionează direct 

în grupa academică în activitatea didactică 

20) Personalului didactic şi de conducere din învăţământ îi este interzisă primirea de bani sau 

de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, familiilor acestora, precum şi din 

partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor. 

21) Personalul didactic şi de conducere are obligaţia de a raporta Ministerului Educaţiei şi 

organelor abilitate despre cazurile de abuz asupra elevilor de care au cunoştinţă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

22) Obligaţiile cadrelor didactice şi de conducere în raport cu elevii, părinţii şi angajaţii 

instituţiilor de învăţământ sânt prevăzute în Codul de etică al cadrului didactic. Codul de 

etică al cadrului didactic este elaborat şi aprobat de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, cu consultarea asociaţiilor reprezentative la nivel naţional ale elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice şi sindicatelor din învăţământ. 

23) Nerespectarea de către cadrele didactice sau cadrele de conducere a prevederilor Codului 

de etică a cadrului didactic constituie o încălcare gravă a disciplinei de muncă şi a 

statutului instituţiei de învăţământ şi se sancţionează în conformitate cu prevederile 

acestuia. 

 

ARTICOLUL 22. 
Drepturile elevului: 

1) Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul 

I de studii. 

2) Elevilor înmatriculaţi li se înmânează carnetul de note şi carnetul de elev. 

3) Elevii înmatriculaţi pe baza studiilor gimnaziale urmează în paralel şi studiile liceale 

finalizate cu susţinerea benevolă a examenului naţional de bacalaureat la sfârşitul anului 

trei de studii, în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire șa examenul național de 

bacalaureat. 
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4) Înscrierea candidaţilor la examenul de bacalaureat se face prin depunerea cererii (anexa 

nr.9 la Regulament) la secretariatul instituţiei de învăţământ, în condiţiile stabilite în 

Regulamentul cu privire șa examenul național de bacalaureat. 

5) Programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară se 

finalizează cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării 

(proiectului) de diplomă, cu eliberarea Diplomei de studii profesionale şi acordarea unei 

calificări conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, specialităţilor şi 

calificărilor pentru pregătirea cadrelor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar. 

6) Diploma de studii profesionale conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii, conform 

calificării obţinute. 

7) Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică 

sau psihică. 

8) Elevii au dreptul să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate şi a altor 

acte reglatorii ale procesului educativ; 

9) să conteste, în termen de 24 de ore, nota obţinută la probele scrise; 

10)  să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituţiei de învăţământ în procesul de 

instruire; 

11)  să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte 

activităţi organizate în instituţie; 

12) să participe la consiliul elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în 

vigoare şi cu regulamentele interne. 

13) în caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive 

justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată în cadrul 

unui program de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiei. 

 

ARTICOLUL 23. 
Elevii au următoarele obligaţii: 

1) să respecte regulamentele interne instituţiei de învăţământ în care învaţă; 

2) să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în 

comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţământ; 

3) să frecventeze activităţile didactice şi extracurriculare obligatorii, să însuşească materiile 

prevăzute de programele de studii şi să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute 

în planul de studii. 

 

ARTICOLUL 24. 
Elevilor li se interzice: 

1) fumatul, întrebuinţarea consumului de băuturi alcoolice, substanţe narcotice şi alte 

substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituţiei; 

2) să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, angajaţi ai 

instituţiei şi colegi; să introducă şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme 

albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe 

teritoriul instituţiei;  

3) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităţilor 

extradidactice; 

4) să abandoneze fără permisiunea cadrului didactic sala de curs, laboratorul, atelierul de 

instruire; 

5) să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai al instituţiei de învăţământ; în caz 

contrar poartă răspundere materială. 

6) elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale 

instituţiei sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor 

interne ale colegiului, până la exmatriculare. 



11 
 

ARTICOLUL 25. 

Reguli de examinare/evaluare şi promovare a elevilor 

Finalităţile de studiu şi competenţele pentru fiecare unitate de curs sau activitate din 

planul de învăţământ se stabilesc prin curriculum-urile/programele analitice ale cursurilor 

respective şi se aduc la cunoştinţa elevilor la începutul studierii acestora. 
Evaluarea finalităţilor de studiu şi competenţelor obţinute de către elev se realizează în 

corespundere cu Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile. 

 

ARTICOLUL 26. 

Reguli de notare cu utilizarea creditelor de studii 

1) Notarea la examene, teze, stagii de practică şi alte activităţi se face cu note de la 1” la 

“10”, exprimate în numere întregi.  

2) Notele de la 5 (cinci) la 10 (zece), obţinute în rezultatul evaluării la un curs, permit 

acumularea creditelor alocate cursului respectiv.  

3) Media semestrială la unitatea de curs va calcula ca media notelor curente: ore de contact 

direct (teoretice/prelegeri, practice/ de laborator etc.) și orele de activitate individuală. 

4) Media finală la unitatea de curs se va calcula ca media notelor curente (60 la sută din 

nota finală) și nota de la examen (40 la sută din nota finală). 

5) Creditele, ca şi notele, se înscriu în borderouri, carnetul de note al elevului, în 

suplimentul la diplomă, eliberat la finalizarea studiilor, precum şi în extrasele din foaia 

matricolă, în caz de mobilitate academică/transfer/exmatriculare.  

6) Cadrul didactic examinator are obligaţia de a le comunica elevilor rezultatele de la 

examenele scrise, în termene cât mai restrânse, dar nu mai târziu de ultima zi a sesiunii.  

7) 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. În cazul repetării cursului nota obţinută 

anterior se anulează, nu se ia în consideraţie la notarea repetată.  

8) În baza rezultatelor evaluărilor semestriale/anuale vor fi realizate rating-uri academice ale 

elevilor care îşi fac studiile într-un domeniu de formare profesională/specialitate pe ani 

de studii. Ratingul elevului se ia în considerare la acordarea bursei de studiu, a bursei de 

merit, a bursei sociale, la scutirea de plata taxei pentru studii etc., în conformitate cu 

reglementările în vigoare.  

9) La solicitare, elevilor, în paralel cu sistemul naţional de notare, li se aplică adiţional 

sistemul de notare în conformitate cu scala de notare ECVET. 

 

ARTICOLUL 27. 

Studiul individual al elevului ghidat de profesor  
1) În dependenţă de specificul şi particularităţile unităţii de curs, raportul ore contact direct 

şi lucru individual ghidat poate constitui la învăţământul de zi 1:1, 1:2; 2:1.  

2) Studiul individual ghidat de profesor constituie parte din volumul de lucru al elevului 

pentru săptămâna de studii la care este elaborat și aprobat Orarul studiului individual.  

3) Studiul individual ghidat de profesor este prevăzut pentru toate unităţile de curs din 

planul de învăţământ.  

4) Numărul notelor la studiul individual nu va fi mai mic decât numărul orelor pe 

săptămână la aceasta disciplină (dar nu mai puțin de trei note).  

5) Descrierea formelor interactive pentru studiul individual ghidat de profesor, utilizate de 

către cadrul didactic, temele, sarcinile şi numărul de ore se includ în curriculum-ul 

cursului. 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr_234_din_25_martie_2016.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr_234_din_25_martie_2016.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr_234_din_25_martie_2016.pdf
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ARTICOLUL 28. 

Transferul, mobilitatea și exmatricularea elevilor 

1) Se admite transferul elevilor, la cerere, de la o specialitate la alta în cadrul aceleia şi 

instituţii de învăţământ numai după încheierea cu succes a primului an de studii, în limita 

locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea 

diferențelor de program (cel mult 6 unităţi de curs) dintre planurile de învăţământ. 

2) Transferul de la o instituţie la alta se va efectua cu acordul ambelor instituţii de 

învăţământ, în limita locurilor vacante, în baza cererii şi susţinerii diferențelor de 

program (cel mult 5-6 unităţi de curs / module conform Planului de învățământ) dintre 

planurile de învăţământ, ţinându-se cont de domeniul de formare profesională, cu acordul 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sau Ministerului Educaţiei, 

Culturii și Cercetării. 

3) Se admite transferul la cerere al studenţilor instituţiilor de învăţământ superior în 

instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, după 

promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite cu acordul ambelor instituţii 

de învăţământ, în limita locurilor disponibile, cu recunoaşterea creditelor de studii pentru 

unităţile de curs şi cu lichidarea diferenţelor dintre planurile de învăţământ (cel mult 6 

unități de curs / module conform Planului de învățământ). 

4) Nu se admite transferul în ultimul an de studii. 

5) Transferul de la forma de învăţământ cu frecvenţă la forma de învăţământ cu frecvenţa 

redusă se va efectua, la cerere, doar pentru deţinătorii actului de studii medii de cultură 

generală, de studii liceale precum şi pentru sau deţinătorii Certificatului de calificare, 

după promovarea cu succes a primului an de studii şi susţinerea diferenţelor dintre 

planurile de învăţământ. 

6) 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. 

7) Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori 

şi mentorul (dirigintele) grupei. 

8) Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, 

prin coordonare cu ministerul de resort, este în drept să permită unor elevi să studieze 

după un plan individual, în cazul unei motivaţii întemeiate (motiv de boală). 

9) Elevii care absentează nemotivat sunt exmatriculaţi prin ordinul directorului, la 

propunerea mentorului sau a personalului didactic de conducere. Condiţiile în care elevul 

poate fi exmatriculat, pentru absenţe fără motiv, sunt stabilite în prezentul regulament. 

10) Elevii care nu au promovat examenele de absolvire sau unul din examene ori 

lucrarea (proiectul) de diplomă primesc o adeverinţă de studii profesional tehnice 

postsecundare. Aceştia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori, pentru a 

obţine diploma, promovând examenul numai la unităţile de curs evaluate de comisie cu 

notă sub “5”. 

11) Exmatricularea elevilor se va aplica 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 nemotivate peste limita stabilită de Regulamentul intern la toate activităţile 

programate în planul de învăţământ; 

f. nerespectarea Statutului instituţiei, inclusiv a disciplinei;  

g. la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii; 

h. acumularea absențelor nemotivate în număr mai mare de 40 de ore / semestru la toate 

activitățile programate în planul de învățământ. 
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i. acumularea absențelor motivate mai mult de 60 de zile sau 360 de ore academice pe 

parcursul unui an de studiu. 

ARTICOLUL 29. 

Întreruperea studiilor 

Întreruperea studiilor se produce în următoarele situații: 

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

chirurgicale, accidente); 

b. concediu de maternitate, conform Codului Muncii; 

c. concediul academic pentru îngrijirea copilului; 

d. incapacitatea de a achita contractul de studii; 

e. satisfacerea serviciului militar; 

f. alte motive întemeiate. 

Elevii anului întîi (învățămîntul de zi), pot beneficia de concediul academic, în cazuri 

excepționale (boli cronice însoțite de pierderea capacității de muncă).  

 

CAPITOLUL IV  

Disciplina muncii în Colegiu 

 
ARTICOLUL 30. 

Administraţia Colegiului este obligată să organizeze în mod raţional munca salariaţilor, 

să creeze condiţiile necesare pentru creşterea productivităţii muncii, regulilor de igienă şi 

de protecţie a muncii, să manifeste atenţie faţă de nevoile şi cerinţele lucrătorilor, să 

îmbunătăţească condiţiile lor de muncă şi de trai. 

 

ARTICOLUL 31. 
Angajaţii Colegiului sunt obligaţi să respecte disciplina muncii, să execute la timp 

dispoziţiile administraţiei, să îmbunătăţească calitatea muncii, să respecte disciplina 

tehnologică, regulile privitoare la protecţia muncii, tehnica securităţii şi igiena muncii în 

cadrul unităţii, să aibă o atitudine gospodărească faţă de averea instituţiei. 

 

ARTICOLUL 32. 
Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, prestarea unei munci de înaltă productivitate 

şi calitate, administraţia susţine salariatul prin aplicarea de stimulări / recompense pentru 

muncă conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de abateri disciplinare în 

conformitate cu Regulamentul privind modul de stabilire a sporului pentru performanță. 

 

ARTICOLUL 33. 

Pentru responsabilitate exercitată în colectarea și completarea bazelor de date (SAPD – 

baza de date BAC) persoana desemnată prin ordin va fi remunerată cu un salariul 

tarifar de funcție. 

 

ARTICOLUL 34. 

Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă, a normelor de comportare, constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia pe care o are 

persoana vinovată, care a săvârşit-o. Pentru aceste încălcări Directorul Colegiului are 

dreptul să aplice faţă de salariaţi următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment, 

mustrare, mustrare aspră, lipsirea de sorul pentru performanță, concedierea. 

 

ARTICOLUL 35. 
Ordinul de aplicare a sancţiunilor disciplinare cu indicarea motivelor se aduc la 

cunoştinţa salariatului contra semnătură. La aplicarea sancţiunii disciplinare 
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Personalul de conducere a Colegiului va ţine cont de gravitatea abaterii disciplinare 

comise şi de alte circumstanţe obiective. Sancţiunile aplicate se notează în fişa sau 

dosarul personal al salariaţilor Colegiului.  

 

ARTICOLUL 36. 
În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, măsuri de stimulare 

către salariat nu se aplică. 
 

CAPITOLUL V 

Timpul de muncă a salariaţilor în Colegiul 

 
ARTICOLUL 37. 

1) Timpul de muncă se foloseşte pentru îndeplinirea atribuţiilor de muncă. Durata 

zilnică a timpului de muncă constituie până la 8 ore în limitele duratei normale a 

timpului de muncă de până la 40 ore pe săptămână.  

2) Durata redusă a timpului de muncă pe săptămână constituie : 

 24 ore pentru salariaţii în vârstă de 15-16 ani 

 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de 16-18 ani; 

 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă nocive;  

3) Administraţia Colegiului poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe 

individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă;  

4) Pentru cadrele didactice munca cărora implică un efort intelectual şi 

psihoemoţional sporit, durata timpului de muncă se stabileşte de Guvern şi nu 

poate depăşi 35 ore pe săptămână; 

5) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, este de regulă, uniformă 

timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 

6) Repartizarea timpului de muncă se poate realiza şi în cadrul săptămânii de lucru 

comprimată care constă din 4 zile şi jumătate, cu condiţia că durata săptămânală a 

timpului de muncă să nu depăşească durata maximală legală de 40 ore pe 

săptămână; 

7) Durata zilei de muncă pentru personalul administrativ, de profil şi de deservire 

constituie: 

 începutul lucrului - 8.00; 

 întrerupere la prânz -12.00-13.00; 

 sfârşitul lucrului -17.00. 

Pentru cadrele didactice titulare - conform tarificaţiei aprobate şi orarului lecţiilor 

săptămânal; 

8) Durata muncii în ajunul zilelor de sărbători se reduce cu o oră. Administraţia este 

în drept să stabilească orar special de muncă pentru anumite subdiviziuni sau 

angajaţi, cu respectarea prevederilor generale ale legislaţiei muncii  

 

ARTICOLUL 38. 
Administraţia Colegiului ţine, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă 

prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii 

prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.  
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CAPITOLUL VI 

Timpul de odihnă a salariaţilor în Colegiu 
 

ARTICOLUL 39. 

1) În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului Colegiului i se acordă o pauză 

de masă de cel puţin 30 minute. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.  

2) Personalul de conducere a Colegiului asigură salariaţilor condiţii pentru luarea 

mesei în timpul serviciului la locul de muncă prin intermediul cantinei instituţiei; 

3) Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi şi 

începutul programului de muncă în ziua imediat următoare nu va fi mai mică 

decât durata dublă a timpului de muncă zilnic. 
 

ARTICOLUL 40. 
Femeilor care au copii în vârstă de până la 3 ani li se acordă, pe lângă pauza de 

masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului cu o frecvenţă de cel puţin o 

dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză având o durată de minimum 30 de minute.  
 

ARTICOLUL 41. 

1) Repausul săptămânal în Colegiu se acordă timp de 2 zile consecutiv, de regulă 

sâmbătă şi duminică. 

2) Repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, stabilite prin contractul 

individual de muncă, cu condiţia ca una din zilele libere să fie duminică.  

ARTICOLUL 42. 

În Colegiu munca în zilele de repaus este interzisă cu excepţia personalului de serviciu de 

la recepţie, sau cazurilor urgente, care au afectat funcţionalitatea Colegiului.  

 

ARTICOLUL 43. 

În cadrul Colegiului nu se lucrează în următoarele zile din săptămână stabilite de 

legislaţia muncii Republicii Moldova: 

 1 ianuarie - Anul Nou; 

 7-8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); 

 8 martie - Ziua internaţională a femeii; 

 prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;  

 ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paștele Blajinilor); 

 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;  

 9 mai - Ziua Victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;  

 27 august - Ziua Republicii; 

 31 august - Sărbătoarea „Limba noastră"; 

 21 septembrie ziua sărbătoririi hramului bisericii Adormirea Maicii Domnului 

din or. Rîşcani, declarată în modul stabilit de Primăria oraşului.  

 

ARTICOLUL 44. 

Toţi salariaţii Colegiului au dreptul la concediul anual plătit, durata căruia este 

stabilită de legislaţie. Orarul acordării concediilor este stabilit de administraţie, 

ţinându-se cont de necesităţile de funcţionare a Colegiului.  
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CAPITOLUL VII  

Dispoziţii finale 
ARTICOLUL 45. 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliu l de 

Profesoral al Colegiului 

 

ARTICOLUL 46. 

Autoritatea de a modifica acest Regulament aparţine Consiliului Profesoral, cu 

excepţia unor reformulări, care clarifică şi nu afectează sensul prevederilor, care pot fi 

iniţiate de Personalul de conducere a Colegiului. 

 

ARTICOLUL 47. 

Oricare alte situaţii neprevăzute de prezentul Regulament se soluţionează numai cu 

aprobarea personalului de conducere şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

 


