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Regulament

de organizare $ifunclionare al Consiliului profesoral

din Colegial de Medicind Ungheni

I. DISPOZITII GENERALE
Art.I

consiliul Profesoral este organul suprem colectiv de conducere, constituit din totalitatea
cadrelor didactice cu nonna de baz6, in institufie, titulari, cu misiunea de a asigura respecrarea
prevederilor legale de organizare gi funclionare a Colegiului de Medicind Uneheni.

Art.2

Prezentul Regulament indicd cadrul nomativ privind activitatea consiliului profesoral din cadrul
colegiului de Medicind Ungheni ( in continuare cMU) 9i are ca firndamentare legislativd urmatoarele
surse:

- Codul educaliei, Legea nr. 152 din17.07.2014:

- Strategia de dezvoltare a educaliei pentru anii 2014-2020 ,,Educalia 2020,,, Hotdrfuea
Guvemului nr.94 4 din 14 noiembrie 2014;

- codul Muncii ar Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 154 - xv din 28 mutie 2003 a
Parlamentului Republicii Mordova (Titrul vIII: Formarea profesionald (aft. 212, 2r3, 2r4.
215,220);

- Hotfuare de Guvem nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
fomarea continud a adultilor:

- Regulamentul de atestare a cadreror de conducere din invdrdmdntur prescorar, primar,
secundar, speciar, comprementar, secundar profesionat si mediu de speciaritate,aprobat prin
ordinul Ministerului Educaliei al Republicii Mokrova nr. 454 din3r mai 2072:



- Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din invdldmdntul general, profesional tehnic ;i
din cadrul serviciiror de asistenld psihopedagogicd, aprobat prin ordinul MECC m. 62 din
23.01.2018:

- Statutul instituliei de invitdmAnt al Colegiului de Medicind Ungheni, ord.MSMpS nr.535 din
24.04.20t8:

- Regulamentui de organizare gi functionare al colegiului de Medicind ungheni, pr.-verbal nr.5
din27.06.2018;

- Alte acte normative, ordine, dispozilii are MECC, cabinetului metodic ar MSMpS ce diiteazd
activitatea metodicd a institutiei.

Art.3

Documentele Consiliului profesoral includ:

a) tematica gi graficul qedinlelor Consiliului profesorall

b) lista nominald gi evidenfa membrilor Consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al cons iului profesoral, insolit de dosarur cu anexele proceselor-
verbale;

d) deciziile Consiliului profesoral.

Art. 4

Preqedintele consiliului Profesoral este directorul instituliei care prezideaziL gedinlele
consiliului Profesoral ( in cazuri exceplionale, sunt prezidate de directorul adjunct, responsabil de
procesul instructiv).

Art.5

Subiectele puse in disculie la Consiliul Profesoral sunt dezbdtute gi finalizeazd cu decizii,
aprobate prin votul majoritAlii.

Art. 6

Hotir6rile Consiliului Profesoral sunt puse in aplicare prin ordinul directorului institutiei,
devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.

Art. 7

Tematicile abordate qi deciziile luate la consiliile Profesorale se inscriu in Registrul proceselor-
verbale al Consiliului Profesoral, care se inregistreazi in institulia de invatamant, devenind document
oficia]' Acesta se coase' se numeroteazd, se autentifrcd prin ;tampila gi semndtura directorului.
Registrul este insolit, in mod obrigatoriu, de dosarul care conline anexele proceseror-verbale.

Art. 8

Secretarul Consiliului Profesoral este desemnat anual, prin ordinul directorului, din rAndul
cadrelor didactice. Responsabilitdlile secretarului includ:

' redacta.rea proceselor-verbale in registrul uric al cons iului profesoral;



. arhivarea materialelor puse in discu{ie Ei prezentate la Consiliului Profesoral (alexe,

rapoarte, liste, programe. informalii q.a.);

. axhivarea deciziilor adoptate de Consiliului Profesoral.

Art.9

Prezenla cadrelor didactice la qedinlele Consiliului Profesoral este obligatorie, absenla

nemotivatd de 1a qedinli se considerd abatere disciplinard.

II. OBIECTIVELE VIZATE:

Art. I0

Consiliul Profesoral activeazd in baza gi in conformitate cu prezentul Regulament, cu

Regulamentul de organizare gi funclionare aI Colegiului de Medicind Ungheni qi se intruneqte

obligatoriu ce1 putin o datd in doui luni, precum qi la solicitarea directorului CMU sau la soliciluea a

minimum 1/3 din numdrul de membri ai Consiliului Profesoral.

Art. I I
$edinle1e Consiliului profesoral sunt deliberative, dac[ la ele participd cel Efijn2l3 din numdrul

total al membrilor.

Art. 12

Hotdr6rile Consiliului Profesoral se adoptA prin vot deschis, cu cel pulin j umitate plus unu din

numdrul total al membrilor Consiliului Profesoral gi sunt obligatorii pentru personalul didactic,

nedidactic gi managerial al CMU.

III. ATRIBUTIILE Ir'IZATE:

Art.13

Consiliul Profesoral are urm[toarele atributii:

a) aprobd Statutul Colegiului de Medicind Ungheni qi Regulamenteie inteme de organizare qi

firnctionare;

b) aprobd Planui sffategic de dezvoltare al CMU;

c) aprobd Raportul anual de activitate al CMU;

d) aprobS shategia de desfdgurare qi dezvoltare a activitdlii metodice in cadrul CMU;

e) aprobd componenla nominalS a catedrelor gi a qefilor de catedre/cabinete din cadrul instituliei;

f) dezbate qi propune pentru aprobare, Consiliului de administralie aI instituliei, proiectul

managerial, anual Ei programul de dezvoltare institulionald./eventuaie completdri sau modificdri

ale acestuia;

g) propune gi alege componenJa nominald a Comisiei de evaluare intemi gi asigurare a calitalii;



h) coordoneazd qi moritorizeazd activitatea educalionald din institulie qi determini solulii pentru

perfec!ionarea acestei activitdii;

i) analizeazdpeiodic realizarea planurilor de activitate gi rezultatele activitdlii educalionale;

j) evalueazd raportul privind situalia ;colard, semestriald qi anua16 a grupelor de elevi;

k) avizeazd rapontul comisiei de admitere, privind realizarea planului de admitere;

l) examineazd raportul de atestare a cadrelor didactice, propus de cdtre comisia de atestare din

institulie qi decide asupra recomanddrii privind conferirea-/confimarea gradului didactic;

m) decide cu privire 1a admiterea la examenele de absolvire a gi la examenele de bacalaureat,

organizate in modul stabilit de Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii;

n) discutd gi apreciazd activitatea gtiinlifico-metodicd a catedrelor, formarea profesionald continud a

cadrelor didactice;

o) decide asupra tipului de sancliune disciplinari aplicatd eievilor care sdvdrqesc abateri;

p) contribuie 1a generaiizarea gi promovarea experienlei inaintate a personalului didactic in scopul

imbundtdtirii procesului de instruire;

q) dezbate probleme legate de conlinutul sau organizarca activitdlii instructiv-educative din

institutia de invdtdmAnt.

Art.14

Alte atribulii ale Consiliului Profesoral decAt cele specificate in prezentul Reguiament, pot fl
stipulate in regulamente inteme, avizate pozitiv de cdtre MECC qi MSMPS, aprobate ulterior in

cadrul Consiliul Profesoral.

IV. DISPOZITII FINALE

Art. 15

Consiliul Profesoral igi desfiqoari activitatea in baza Planului de Dezvoltare Strategicd, a

Planului de activitate al instituliei qi Planului de activitate al qedinlelor Consiliului Profesoral.

ArL 16

Personalul didactic auxiliar a1 unifilii de invdldmdnt este obligat sb participe la gedinJele

Consiliului Profesoral, atunci cdnd se discut6 probleme referitoare la activitatea acestuia qi atunci

cdnd este invitat. in func1ie de tematica dezbdtutd la $edinlele Consiliului Profesoral, pot fr invita{i

pdrinli, elevi, parteneri sociali etc.

Art. 17

Cvorumui necesar pentru intrunirea qedinlei Consiliului profesoral este de 2/3 din numdrul total

al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare qi instruire wacticd, cu nonna de bazd in

unitatea de inv5{[m6nt.



Art. 18

Regulamenhrl intrd in vigoare din data aprobdrii acestuia.

Art 19

Prezentul Regulament se aprobd prin decizia Consiliuiui Profesoral o datd la doi ani de studiu qi

poate fi modificat la iniliativa Consiliului Profesorai gi Consiliului de administrafie, ori de cAte ori

este nevoie.


