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r. DtsPoztT[ GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament reglementeazi activitatea Consiliului Profesoral al

Colegiului Pedagogic,,lon CreangS" din cadrul Universitdlii de Stat,,Alecu Russo" din Bdlfi

(in continuare - CPIC).

Art. 2. Regulamentul este elaborat in temeiul:

- Codul Educa[iei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial nr.

319 - 324 din24.10.2015 art. nr.634), Titlul lV, Capitolut ilt, art. 09 (S);

- Regulamentul-cadru de organizare gi funclionare a institufiilor de invdfamdnt

profesional tehnic postsecundar gi postsecundar nonte(iar, Capitolul ll, pct. 25 (c),

aprobat prin Ordinul Ministerului Educa[iei nr. 550 din 10.06.2015 (Monitoru] oficial

nr. 206-21 0 I 1 362 d in 07.08. 201 5;

- Regulamentul de organizare gi funclionare a Colegiului Pedagogic,,lon Creangd"

din cadrul UniversitSlii de Stat,,Alecu Russo" din Bilfi.

Art. 3. Consiliul Profesoral este organul colectiv de conducere al Colegiului, cu rol de

decizie in domeniul educalional este format din directori adjunc[i, gefi de catedre, cadre

didactice, metodist, pedagog social gi este prezidat de director. Componen[a Consiliului

Profesoral este consemnatS prin ordinul directorului CPIC.

Art. 4. La prima gedinfa anuald, directorul CPIC, in baza votului membrilor Consiliului,

numeste, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral. Secretarul are atribu{ia de a
redacta lizibil procesele-verbale ale Eedinlelor Consiliului Profesoral.

Art. 5. Consiliul Profesoral se intrunegte lunar. La necesitate, Consiliul profesoral poate

fi convocat in gedintd extraordinard de cdtre director sau la cererea a cel pu[in 1/3 din

cadrele didactice.

Art. 6. Directorul institu[iei este responsabil de elaborarea programului anual de

activitate al Consiliului Profesoral (ordinea de zi a gedinlelor planificate) ca parte

integralS a Planului anual de activitate a CPIC.

Art. 7. Directorul poate invita la gedinlele Consiliului Profesoral, in funcfie de tematica

dezbdtuti, pirinli, elevi, parteneri sociali etc.

Art. 8. Cadrele didactice au dreptul gi sunt obligate sd participe la toate gedin[ele

Consiliului Profesoral din institutie. Absenta nemotivatd de la sedin[ele Consiliului
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Profesoral se consideri abatere disciplinarS.

Art. 9. $edinlele ordinare ale Consiliului Profesoral se desfdgoard conform ordinii de zi

prestabilite, care poate fi modificatd la propunerea celor prezen[i. $edinlele sunt

deliberative, dacd la ele participS cel pulin 213 din numdrul total al membrilor.

Art. 10. Consiliul Profesoral adoptd decizii prin majoritatea simpld de voturi a membrilor

sdi, prezen[i la gedin[ii. Dacd numirul voturilor pro 9i contra sunt egale, votul decisiv ii

aparline pregedintelui gedin(ei Consiliului Profesoral.

Art. 11. Deciziile Consiliului Profesoral se adoptd prin vot deschis sau secret, prin

majoritate simpld de voturi si sunt obligatorii pentru cadrele didactice gi de conducere

ale CPIC gi pentru beneficiarii primari ai educa[iei. Modalitatea de vot se stabilegte in

dependenla de problema pusd in discu{ie.

Art. 12. Problemele discutate la gedintele Consiliul Profesoral se consemneazd in

procesele-verbale ale gedintelor lui, confirmate prin semndtura pregedintelui 9i

secretarului Consiliului Profesoral.

Art. 13. Pregedintele Consiliului Profesoral, de comun cu al(i membri ai administra[iei,

organizeazd gi controleazd realizarea deciziilor aprobate, fapt despre care se aduce la

cunogtin[a Consiliului Profesoral. in caz de necesitate, organizeazd dezbateri pe

ma rg i nea rezu ltate lor controalelor efectuate.

il. ATRTBUTILE CONStLtULUt pROFESORAL

Art. 14. Consiliul Profesoral are urmdtoarele atribu{ii:

a) aprobd Planul de dezvoltare strategicd al Colegiului;

b) aprobd Planul anual de activitate al Colegiului, precum si al altor subdiviziuni

interne;

c) aprobd Regulamente interne de activitate gi urmdregte respectarea luide cdtre to[i

elevii gi angajalii Colegiului;

d) aprobd Raportul anual de activitate al Colegiului;

e) examineazi gi aprobd lista cadrelor didactice pentru conferirea / confirmarea

gradului didactic;



Colegiul Pedagogic,,lon Creangi" din cadrul
Universitilii de Stat,,AIecu Russo" din Billi Editia: 1

Revizia:0
Data:
Pag. 4 din 4

Regulament de activitate a
Gonsi liulu i Profesoral

0 coordoneazi gi monitorizeazd activitatea educationalS din Colegiu gi determind

ac[iunile pentru perfec[ionarea acestei activitdli;

g) aprobd componenla numericd 9i nominald a Consiliului metodic-gtiinlific;

h) analizeazd periodic realizarea planurilor de activitate gi rezultatele activitStii

educa(ionale al Colegiului;

i) contribuie la generalizarea gi promovarea experien[ei inaintate a personalului

didactic in scopul imbundtdtirii procesului de instruire;

j) contribuie la perfec{ionarea cadrelor didactice prin cursuri gi stagii de formare

continuS;

k) identificd gi dezbate problemele legate de con[inutul sau organizarea activitd[ii

educa[ionale;

l) aprobd lista mentorilor pentru cadrele didactice debutante, prezentati de

metodistul Colegiului, in baza cdreia se emite Dispozilia directorului.

m) Consiliul Profesoral poate avea gi alte atribufii, ce nu contravin actelor normative

in vigoare.

ilr. DrsPozlTIl FTNALE

Art. 15. La o gedinlS a Consiliului Profesoral pot fi puse in discu[ie 2-3 probleme majore.

Art. 16. Problemele abordate gi deciziile Consiliului Profesoral sunt consemnate In

procesele-verbale care se inregistreazd in registrul de procese-verbale ale Consiliului

profesoral. Pe ultima foaie a registrului, Directorul Colegiului semneati pentru

autentificarea numdrului de pagini gi aplicd gtampila.

Art. 17. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu numir de inregistrare

in Nomenclatorul dosarelor gi pagini numerotate.

Art. 18. HotirArile Consiliului Profesoral sunt obligatorii pentru personalul didactic,

managerial gi auxiliar.

Art. 19. Prezentul Regulament intrd in vigoare din momentul aprobdrii.


