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Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare (în continuare – Regulament) stabileşte cadrul normativ 

privind organizarea şi funcţionarea programelor de formare profesională tehnic postsecundară şi 

postsecundară nonterţiară în cadrul Instituţiei Publice Colegiul Agroindustrial din Rîşcani. 

2. Admiterea la programele de formare profesională tehnică postsecundară se realizează pentru 

candidaţii cu Certificat de studii gimnaziale, Certificat de calificare, Certificat de studii liceale sau cu 

Atestat de studii medii de cultură generală. Admiterea se organizează în baza criteriilor prevăzute 

pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobate de Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. 

3. Învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se organizează ca formă de 

învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă. 

4. 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 de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Înscrierea 

candidaţilor la examenul de bacalaureat se face prin depunerea unei cereri la secretariatul instituţiei de 

învăţământ profesional tehnic, în condiţiile stabilite de către Regulamentul cu privire la examenul 

naţional de bacalaureat aprobat prin OMECC nr. 47 din 23.01.2018.  

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 învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.  

Capitolul II 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE 

6. Instituţia Publică Colegiul Agroindustrial din Rîşcani îşi desfăşoară activitatea educaţională la 

programele de formare profesională tehnic postsecundară şi postsecundară nonterţiară conform 

standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare, elaborate de Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional şi aprobate de Guvern. 

7. În Instituţia Publică Colegiul Agroindustrial din Rîşcani procesul educaţional se desfăşoară în limba 

română şi rusă.  
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8. Durata şi structura anului de învăţământ la programele de formare profesională tehnic postsecundară 

şi postsecundară nonterţiară se reglementează prin Planul-cadru, planurile de învăţământ aprobate de 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi coordonate cu Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova. 

9. La programele de formare profesională tehnic postsecundară şi postsecundară nonterţiară se aplică 

Sistemul de Credite de Studii Transferabile (ECTS) în baza Regulamentului de organizare a studiilor 

în învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 

Credite de Studii Transferabile aprobat prin OME nr. 234 din 25.03.2016. 

10. Procesul de studii la programele de formare profesională tehnic postsecundară şi postsecundară 

nonterţiară se desfăşoară în baza Curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic 

postsecundar/postsecundar nonterţiar. 

11. Programul de activitate se stabileşte de administraţie şi se desfăşoară în baza Planului strategic de 

dezvoltare al instituţiei de învăţământ şi a planului anual de activitate, aprobate de către Consiliul 

profesoral. 

12. După încheierea anului şcolar Consiliul profesoral analizează activitatea educaţională şi ia deciziile 

de rigoare pentru perfecţionarea acesteia. 

13. Formarea profesională se realizează în conformitate cu planurile de învăţământ, elaborate pentru 

fiecare domeniu de formare profesională şi specialitate, coordonate cu agenţii economici din domeniu, 

catedrele de profil ale instituţiilor de învăţământ superior şi aprobate de către Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

al Republicii Moldova. 

14. Curricula pe unităţi de curs în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar se elaborează de către cadrele didactice de profil, se avizează în conformitate cu Cadrul 

Naţional al Calificărilor, se coordonează cu comitetele sectoriale se coordonează cu Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi se aprobă de Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

15. Pentru realizarea programelor de formare profesională pot fi utilizate programe, manuale şi cursuri 

de lecţii, conţinutul cărora asigură realizarea procesului educaţional în conformitate cu Curriculumul în 

învăţământul profesional tehnic şi sunt aprobate de Consiliul metodico-ştiinţific. 

16. Programul de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară include: 

a) planul-cadru de învăţământ; 
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 b) Curricula specialităţii pentru învăţământul tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar ce 

include:  

- Planul de învățământ; 

- Curricula pentru modulele/disciplinele/stagiile de practică din componenţa Planului de învăţământ; 

- Ghiduri metodologice de aplicare a curricula. 

17. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se efectuează sistematic, atât la orele de contact direct cât şi la 

orele de activitate individuală ghidată de profesor. 

18. Notarea la teze, examene, stagii de practică şi alte activităţi se face cu note de la „10” la „1” 

exprimate în numere întregi. Notele de la 10 la 5, obţinute în urma evaluării la un curs, permit 

acumularea creditelor de studii alocate cursului respectiv. 

19. La finele fiecărui semestru se încheie situaţia şcolară a elevilor. Elevii care nu au acumulat 

numărul de credite de studii prevăzut în Planul de învăţământ pentru semestrul/anul de studii sau au 

obţinut media semestrială sub «5» ori calificativul «respins» la cel puţin o unitate de curs din ciclul 

liceal sunt declaraţi restanţieri. Elevii care nu lichidează restanţele în termenele stabilite de Consiliul 

de administraţie sunt exmatriculaţi prin ordinul directorului. 

20. Sunt declaraţi promovaţi elevii care la finele semestrului sau al anului de studii obţin numărul de 

credite de studii prevăzut în Planul de învăţământ pentru semestrul/anul de studii, iar la unităţile de 

curs liceale au cel puţin nota”5” sau calificativul „admis”. 

21. La sfârşitul anului de învăţământ se încheie situaţia şcolară a fiecărui elev. Acest fapt se 

consemnează printr-un ordin al directorului, menţionându-se pentru fiecare elev situaţia şcolară (cu 

calificativul promovat, restanţier, transferat, exmatriculat). 

22. Elevii, care promovează examenele de absolvire sau lucrarea (proiectul) de diplomă, primesc 

diploma de studii profesional tehnice postsecundare sau diploma de studii profesional tehnice 

postsecundare nonterţiare, prin care obţin calificarea în profilul şi specialitatea studiată. 

 

 

 

Capitolul III 

ELEVII 
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23. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul I de 

studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmânează carnetul de note şi carnetul de elev. 

24. În instituţiile de învăţământ se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau 

psihică. 

25. Elevii au următoarele drepturi: 

a) să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate şi a altor acte reglatorii ale procesului 

educativ; 

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

c) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituţiei de învăţământ în procesul de instruire; 

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

organizate în instituţie; 

e) alte drepturi consemnate în Statutul instituţiei de învăţământ. 

26. În instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se constituie 

organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare 

şi cu regulamentele interne. 

27. În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive 

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

de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic 

postsecundar. 

28. Elevii din învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar au următoarele 

obligaţii: 

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

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

academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţământ; 

c) 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. 

29. Elevilor li se interzice: 

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

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

c) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităţilor extradidactice; 

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

instruire; 

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

poartă răspundere materială. 

30. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituţiilor 

de învăţământ sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale 

instituţiilor de învăţământ, până la exmatriculare. 

31. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi 

mentorul (dirigintele) grupei. 

32. 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). 

33. 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 regulamentele interne. 

34. 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/postsecundare nonterţiare. 

Aceştia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori. 

35. 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) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii în baza Sistemului de Credite de Studiu; 

e) pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite; 
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f) absenţe nemotivate peste limita 40 ore, semestrial, la propunerea mentorului sau a personalului 

didactic de conducere, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral sau Consiliului de administraţie; 

g) nerespectarea Statutului instituţiei, Regulamentelor interne, inclusiv a disciplinei; 

h) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii. 


