I. DISPOZI II GENERALE

1.1.

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile:
- Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002
- Codului Educa iei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014
- Legii nr 220-XVI din 19.10.2007 „ Cu privire la înregistrarea de stat a
persoanelor juridice i a întreprinz torilor individuali”
- Altor acte normative

1.2.

Denumirea complet : Institu ia Public Colegiul de Industrie U oar din
i.
Denumirea prescurtat a Institu iei: Colegiul de Industrie U oar (CIU)

1.3.

Colegiul de Industire U oar

din B

i a fost înfiin at prin Hot rîrea

Guvernului Republicii Moldova nr 431 din 23 iunie 1992.
Prin Hot rîrea Colegiului Ministerului Educa iei i Tineretului din 26 octombrie
2006 nr. 12.42 Colegiul de Industrie U oar din B
- 2301 „Modelarea
înv

i cu specialit ile :

i tehnologia confec iilor

din

es turi”

mînt cu frecven la zi

- 2304 „Modelarea

i tehnologia tricotajelor” înv

mînt cu

frecven la zi i cu frecven redus
a fost acreditat: certificatul de acreditare AS nr. 0132.
1.4 Colegiul de Industrie U oar din m. B
de înv

i, în continuare Colegiu, este o institu ie

mînt profesional tehnic postsecundar, care asigur preg tirea cadrelor de

specialitate pentru ramura de industrie u oar a economiei na ionale în domeniile:
- Mecanica i prelucrarea metalelor
- Textile (îmbr

minte)

- Servicii de coafur
-

i frumuse e

tatea i securitatea la locul de munc

1.5Colegiul î i desf oar activitatea în conformitate cu:

Constitu ia Republicii Moldova
Codul Educa iei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014
Hot rîrile de Guvern i actele normative elaborate de Ministerul
Educa iei
Codul Muncii al Republicii Moldova
Prezentul Statut
Regulamente interne ale sale i propriile decizii.
1.6. Colegiul dobînde te calitatea de persoan juridic din momentul înregistr rii
statutului s u, dispune de toate drepturile i obliga iile care sînt atribuite de lege
unor astfel de categorii de persoane juridice.

Colegiul dispune de tampil ,

emblem , bilan financiar propriu, conturi trezoriale , cod fiscal precum i alte
atribute ale persoanei juridice.
1.7. Fondatorul Colegiului este Ministerul Educa iei al Republicii Moldova.
1.8. Durata de activitate a Colegiului nu este limitat în timp.
1.9. În Colegiu:
- se interzice activitatea partidelor politice i implicarea elevilor în activit i
de organizare i propagand politic .
- sînt interzise prozelitismul religios, precum si orice activit i care încalc
normele generale de moralitate, perecliteaz

integritatea fizic

elevilor.
1.10. Sediul Colegiului :
MD 3100
Str. I. Franco 17
Mun. B

i

Republica Moldova

sau psihic

a

II
PRINCIPIILE DE ACTIVITAE ALE COLEGIULUI

2.1.Colegiul î i desf oar activitatea în baza principiilor calit ii, accesibilit ii,
relevan ei, adaptivit ii, echit ii, creativit ii, transparen ei.
2.2. Colegiul promoveaz în activitatea sa valorile i interesele na ionale, civice,
ale democra iei i statului de drept.
2.3. În Colegiu este interzis s se desf oare ac iuni de natur s afecteze imaginea
public a elevului, via a intim , privat

i familial a acestuia.

III OBIECTIVUL, SCOPURILE I SARCINILE INSTITU IEI

3.1 Institu ia face parte din cadrul sistemului de înv
postsecundar nonter iar i va putea aplica înv

mînt profesional tehnic

mînt dual, într-un parteneriat

eficient cu întreprinderile partenere, pentru a asigura atît preg tirea profesional în
comuna întreprinderilor i a viitorilor speciali ti, cît i posibilit i reale de angajare
3.2 Colegiul ofer programe de:
Formare profesional a tehnicienilor în conformitate cu Cadrul Na ional al
Calific rilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesional , al
specialit ilor i calific rilor, pentru înv

mîntul profesional tehnic

postsecundar i postsecundar nonter iar, aprobate de Guvern, precum i cu
nivelurile 4 i 5 ISCED
consolidare a competen elor profesionale ale muncitorilor califica i, în
conformitate cu cerin ele economiei i ale pie ei muncii.

3.3

În aplicarea înv mîntului dual colegiul urm re te:
integrarea sistemului dual de instruire profesional în sistemul de
înv mînt al Republicii Moldova i racordarea studiilor profesionale la
necesit ile i cerin ele economiei na ionale i pie ei muncii;
formarea for ei de munc cu abilit i profesionale specifice specialit ii
cu posibilit i net superioare de angajare în cîmpul muncii;
stabilirea parteneriatelor viabile între Colegiul de Industrie U oar din
i i agen ii economici cu institu iile din sistemul de înv mînt
profesional tehnic.
eficientizarea stagiilor profesionale cu scopul de a spori relevan a
studiilor i dezvoltare abilit ilor practice.
3.4 Pentru realizarea scopurilor statutare Colegiul î i propune urm toarele
sarcini:
promovarea calit ii rezultatelor academice;
oferirea educa iei accesibile i de calitate;
oferirea unei form ri profesionale corelate cu cerin ele pie ii muncii;
asigurarea incluziunii, respect rii i egalit ii de anse pentru to i
elevii.

IV .Conducerea Colegiului. Organele administrative . Personalul Colegiului.

4.1. În Colegiu func ioneaz urm toarele organe administrative:
- consiliul profesoral
- consiliul de administra ie
- consiliul metodico –

tiin ific, de competen a caruia ine activitatea

tiin ifico- metodic a colegiului.
4.2 În colegiu activeaz :
- personalul de conducere, format din:
Director

Directori – adjunc i
efii de sec ie
- personalul didactic, format din :
Cadre didactice (profesori i mai tri - instructori)
Metodist
Psiholog
Psihopedagog
- personalul didactic auxiliar:
Bibliotecari
Pedagogul social din c minul pentru elevi
Laboran i
- personalul nedidactic, constituit din personalul administrativ gospod resc
auxiliar i de deservire.

4.3 În cadrul colegiului sînt create i activeaz :
- comisia de Evaluare Intern

i Asigurare a Calit ii

- comisia de atestare a cadrelor didactice
- catedrele metodice
- consiliul dirigin ilor, bibliotecarilor, i pedagogilor sociali
- comisia pentru protec ia copilului în situa ii de risc
- alte comisii avînd în vedere necesit ile Colegiului
4.4 Dirijarea activit ii educa ionale i de administrare este realizat de c tre
directorii adjunc i, efii de sec ie, efii de catedre, conduc torii subdiviziunilor
structurale. Atribu iile i competen ele acestora sînt stipulate în fi a postului i

aprobate de directorul Colegiului, în conformitate cu actele normative în vigoare i
aduse la cuno tin a salaria ilor sub semn tur .
4.5

Activitatea

educa ional în grup este coordonat de un mentor- cadru

didactic titular, numit prin ordinul directorului Colegiului.
1. Consiliul profesoral
4.6 Consiliul profesoral se înfiin eaz în temeiul art. 69(5,7) al Codului Educa iei
al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 i art. 25(a) al „Regulamentului
cadru de organizare i func ionare a institu iilor de înv
postsecundar

mînt profesional tehnic

i postsecundar nonter iar” aprobat prin ordinul Ministerului

Educa iei nr. 550 din 10.06.2015
4.7

Consiliul profesoral, organ colectiv de conducere, cu rol de decizie în

domeniul educa ional, este format din personalul didactic i prezidat de directorul
colegiului. Directorul numeste, prin ordin, secretarul consiliului profesoral.
Secretarul are atribu ia de a redacta lizibil i inteligibil procesele – verbale ale
edin elor consiliului profesoral.
4.8 Participarea personalului didactic la

edin ele consiliului profesoral este

obligatorie. Absenta nemotivat de la edin ele consiliului profesoral se consider
abatere disciplinar .

edin a este deliberativ în cazul prezen ei majorit ii simple

a membrilor consiliului. La edin ele Consiliului profesoral pot fi invita i, în
func ie de tematica dezb tut , p rin i, elevi, parteneri sociali, etc.
4.9 Consiliul profesoral are urm toarele atribu ii:
- aprob Statutul Colegiului
- aprob în comun cu Consiliul de administra ie, planul de dezvoltare strategic
- aprob planul anual de activitate al Colegiului, precum i a altor subdiviziuni
interne

- aprob regulamente interne de activitate, în edin e la care particip ce pu in 2/3
din membrii consiliului i urm re te respectarea lor de catre to i elevii i salaria ii
Colegiului
- aprob raportul anual de activitate al Colegiului
- examineaz

i aprob lista cadrelor didactice pentru conferirea / confirmarea

gradelor didactice i manageriale
- contribuie la perfec ionarea cadrelor didactice prin cursuri i stagii de formare
continu , inclusiv studii de masterat i doctorat
- coordoneaz

i monitorizeaz activitatea educa ional din Colegiu i determin

ac iunile pentru perfec ionarea acestei activita i
- analizeaz periodic rezultatele activit ii educa ionale a Colegiului
- contribuie la generalizarea i promovarea experien ei înaintate a personalului
didactic în scopul îmbun

irii procesului de predare- înv are- evaluare

- aprob compone a Consiliului de administra ie i actualizeaz , dac este cazul,
componen a acestuia.
- aprob compone a numeric
- monitorizeaz

i nominal a consiliului tiin ifico- metodic

i evalueaz periodic parcurgerea materiei de studii i evaluarea

ritmic a elevilor
- aprob termenele de promovare a sesiunilor i de lichidare a restan elor
- identific

i dezbate probleme legate de con inutul i / sau organizarea activit ii

educa ionale din Colegiu
- aprob planul de activitate referitor la orientarea profesional

i promovarea

imaginii Colegiului la nivel municipal i republican
- aprob , la necesitate, modific rile în regulamentele interne de activitate ale
Colegiului

- ia decizii privind admiterea elevilor la sesiunile de examene, de bacalaureat i de
absolvire
- discut

i aprob m suri de realizare a unui sistem de cerin e unice privind

con inutul educa ional i instructiv al lec iilor, evaluarea cuno tin elor elevilor
- examineaz activitatea catedrelor, sec iilor i altor subdiviziuni ale colegiului
- discut problemele privind realizarea prevederilor planurilor de înv

mînt i a

programelor analitice în vigoare
- analizeaz

i aprob

rapoartele de autoevaluare a cadrelor didactice pentru

conferirea/ confirmarea gradelor didactice
- aprob candidaturile la bursele de merit i la bursa primarului mun. Bal i
- discut

problemele referitor la formarea contingentului nou

i la calitatea

preg tirii speciali tilor
- determin tehnologiile educa ionale adecvate procesului de instruire, modalit ile
de modernizare a procesului didactic
- desemneaz

reprezentan ii corpului didactic în comisia de concurs pentru

func iile de conducere
Consiliul profesoral poate avea i alte atribu ii ce nu contravin actelor
normative în vigoare i prezentului Statut.
4.10 Consiliul profesoral se întrune te trimestrial. Totodat la necesitate, consiliul
profesoral poate fi convocat în edin e extraordinare de c tre director sau la cererea
a cel pu in 1/3 din cadrele didactice
4.11 Problemele abordate i deciziile luate la Consiliul profesoral sînt consemnate
în procese – verbale, care se înregistreaz în Registru de procese verbale ale
Consiliului profesoral. Pe ultima foaie a registrului directorul colegiului semneaz
pentru autentificarea num rului paginilor i aplic

tampila.

4.12 Hot rîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic
2. Consiliul de administra ie
4.13 Consiliu de administra ie se înfiin eaz în temeiul art. 69(5) al Codului
Educa iei al Republicii Moldova nr.

152 din 17.07.2014

i art. 25 (b) al

„Regulamentului cadru de organizare i func ionare a institu iilor de înv
profesional tehnic postsecundar

mînt

i postsecundar nonter iar”, aprobat prin ordinul

Ministerului Educa iei nr 550 din 10.06. 2015
4.14 Consiliul de administra ie este un organ executiv de conducere , cu rol de
decizie în domeniul administrativ, i este condus de c tre directorul colegiului. Din
consiliul de administra ie face parte:
- directorul
- directorii adjunc i
- efii de sec ie
- efii de catedre
- psihologul
- pre edintele comitetului sindical
- contabilul- ef
- eful de gospod rie
- agen i economici
- p rin i, elevi
4.15 Consiliul de administra ie are urm toarele atribu ii:
- asigur aplicarea în practic a prevederilor Codului Educa iei, ordinelor,
dispozi iilor

i curicularelor Ministerului Educa iei, Statutului Colegiului,

Regulamentelor i ordinelor interne.

- particip prin reprezentan ii s i, în comisiile de concurs pentru desemnarea
func iilor de conducere
- aprob , în comun cu Consiliul profesoral, planul de dezvoltare strategic al
Colegiului
- aprob strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivel de colegiu
- aprob platforma de dialog social cu partenerii educa ionali
- avizeaz bugetul Colegiului
- avizeaz strategia de realizare i gestionare a resurselor financiare extra bugetare, inclusiv a activit ilor de antreprenoriat, conform legisla iei în vigoare
- avizeaz proiectele de state de personal ale Colegiului
- examineaz

i propune spre aprobare norma didactic anual

- aprob fi ele de post ale angajatorilor Colegiului
- elaboreaz

Regulamente interne i propune spre aprobare Consiliului

Profesoral
- propune Consiliului profesoral pentru discu ie i aprobare proiecte ale
planurilor de activitate, modific ri în Regulamentele interne
- examineaz mersul realiz rii programului anual de activitate al Colegiului
i al subdiviziunilor
-contribuie la organizarea i buna desf urare a procesului educa ional
- examineaza realizarea planurilor de înv

mînt i a programelor de studii i

propune spre aprobare consiliului profesoral termenele de desf urare a sesiunilor
de teze, de examene i de sus inere a probelor de absolvire.
- verific

corectitudinea metodelor de gospod rire

mijloacelor financiare bugetare i a bunurilor materiale

i de folosire a

- analizeaz periodic respectarea obliga iunilor func ionale de c tre angaja ii
colegiului
- acord aprobarea primelor pentru salaria ii colegiului
- examineaz condi iile de trai ale elevilor în c min precum i condi iile de
lucru ale angaja ilor
Consiliul de administra ie poate avea i alte atribu ii ce nu contravin actelor
normative în vigoare i a prezentului Statut
4.16 Consiliul de administra ie se întrune te cel pu in o dat pe lun . Deciziile
luate sînt consemnate în procesele- verbale i sînt obligatorii pentru elevii i
angaja ii colegiului
4.17 Procesele – verbale ale edin elor Consiliului de administra ie se înregistreaz
în Registrul de procese – verbale ale Consiliului de administra ie, care se p streaz
în Colegiu, se îndosariaz

i se numeroteaz . Pe ultima foaie directorul Colegiului

semneaz pentru autentificarea paginilor registrului i aplic

tampila.

3. Directorul
4.18 Directorul realizeaz conducerea executiv

i reprezint institu ia în rela iile

cu persoanele juridice i fizice.
4.19 Func ia de director se ocup în baza criteriilor de competen

profesional

i

managerial . Numirea în func ia de director se face prin concurs, pentru un termen
de cinci ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare i desf urare a
concursului pentru ocuparea func iei de director, aprobat de Ministerul Educa iei.
4.20 Directorul Colegiului are urm toarele atribu ii:
coordoneaz

i r spunde de întreaga activitate educa ional

administrativ

a colegiului, precum

i de p strarea

i

i utilizarea

patrimoniului;
asigur siguran a elevilor i cadrelor didactice în cadrul colegiului;

ia m suri pentru p strarea, asigurarea i dezvoltarea bazei didacticomateriale a colegiului, pentru organizarea i func ionarea c minului
pentru elevi
spunde de aplicarea normelor privind protec ia muncii, prevenirea i
stingerea incendiilor în colegiu;
asigur elaborarea i implementarea m surilor de protec ie a copilului;
organizeaz

i conduce activitatea Consiliului profesoral i de

administra ie al colegiului i asigur punerea în aplicare a deciziilor
emise de acestea.
asigur realizarea achizi iilor publice potrivit reglement rilor cadrului
legislativ i normativ în vigoare;
nume te i elibereaz din func ie personalul colegiului;
organizeaz

i desf oar

în conformitate cu normele stabilite de

Ministerul Educa iei concursul pentru angajarea personalului de
conducere (directori adjunc i, ef de sec ie) i didactic;
asigur confiden ialitatea i securitatea informa iei, care con ine date cu
caracter personal, în conformitate cu legisla ia în domeniul protec iei
datelor cu caracter personal;
prezint anual Ministerului Educa iei pîn la 15 octombrie al anului
respectiv, raportul de activitate al institu iei, aprobat de Consiliul
profesoral, i asigur publicarea acestuia pe pagina web a institu iei;
este responsabil de asigurarea elabor rii i respectarea prevederilor
Statutului i a Regulamentului intern de activitate a colegiului;
asigur men inerea i dezvoltarea continu a bazei tehnico-materiale si
didactice;
asigur dezvoltarea personalului didactic i de conducere prin crearea
condi iilor necesare pentru formare continu , ob inere i promovarea în
grade didactice;
stimuleaz resursele umane în raport cu performan ele profesionale;

negociaz

i semneaz Contractul colectiv de munc

i Contractele

individuale de munc ;
coordoneaz

i aprob norma didactic a cadrelor didactice;

organizeaz func ionarea c minului colegiului, creeaz condi ii de trai
i de odihn pentru elevi;
asigur activitatea de coordonare i îndrumare în vederea implement rii
realiz rilor tiin ei i practicii în domeniul înv

mîntului professional.

4.21 Directorul, conform legisla iei în vigoare, are urm toarele împuterniciri:
emite ordine i dispozi ii ce in de competen a sa;
gestioneaz bunurile i resursele materiale;
încheie contracte, deschide conturi bancare, elibereaz procuri;
este responsabil de desf urarea activit ilor antreprenoriale;
are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obliga iile ce decurg
din acest statut potrivit cadrului legislativ i normativ în vigoare.
4.21 Directorul r spunde de completarea documentelor colegiului, de p strarea lor
în bune condi ii i de eliberarea actelor de studii.

5.Personalul didactic

4.23 Numirea i eliberarea personalului didactic se face în conformitate cu Codul
Educa iei i Codul Muncii.
4.24

Personalul didactic are drepturi i obliga ii în conformitate cu legisla ia în

vigoare, Codul educa iei, regulamentul intern al institu iei, prezentul statut,
prevederile contractului colectiv i individual de munc .
4.25 Drepturile personalului didactic vizeaz :
respectarea demnit ii profesorului;
libertatea opiniei;
asigurarea

condi iilor

eficiente

profesionale, pentru perfec ionarea continu ;

pentru

desf urarea

activit ii

alegerea formelor i metodelor de predare, manualelor i materialelor
didactice aprobate de Ministerul Educa iei pe care le consider adecvate realiz rii
standardelor educa ionale de stat;
libertatea ini iativei profesionale în realizarea obiectivelor educa ionale:
alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performan elor elevilor printr-un
sistem validat

i obiectiv, utilizarea bazei materiale

obiectivelor înv

i a resurselor adecvate

mîntului, modernizarea procesului de înv

mânt prin idei

inovatoare, organizarea cu elevii a unor activit i de cercetare tiin ific , de
formare în conformitate cu interesele i aptitudinile acestora, înfiin area în colegiu
a unor laboratoare, cabinete, publica ii, conform legisla iei în vigoare;
participarea la conducerea colegiului, inclusiv prin alegerea democratic
în organele administrative i consultative ale colegiului;
includerea în vechimea în munc
desf urate în înv
de înv

pedagogic

a activit ii didactice

mîntul profesional tehnic, în cazul transferului la o institu ie

mînt care ofer programe de studii de alt nivel;
dreptul de a face parte din asocia ii i organiza ii sindicale, profesionale,

culturale, na ionale i interna ionale.
4.26

Personalul didactic de predare are urm toarele obliga ii:
împ rt

te i promoveaz idealul educa ional, principiile fundamentale

ale educa iei, politica educa ional a statului;
asigur organizarea i desf urarea eficient a procesului de înv

mînt

în colegiu;
cunoa te

i aplic

planul de înv

mînt, curriculum-ul

colar,

recomand rile privind organizarea procesului educa ional, manualele colare i
literatura de specialitate;
întocme te proiectarea didactic de lung durat ;
elaboreaz proiecte didactice pentru lec ii;
realizeaz orele la clas ;
asigur eficacitatea procesului educa ional;

stimuleaz activitatea independent , ini iativa, capacit ile creative ale
elevului;
asigur securitatea vie ii i s

tatea elevilor în cadrul lec iilor;

particip la edin ele consiliului profesoral;
particip

la

edin ele

i activit ile consiliului de administra ie

i

consiliul motodico- tiin ific cînd este solicitat;
organizeaz

i desf oar orele de dirigen ie;

organizeaz medita ii i consulta ii cu elevii la disciplina predat ;
colaboreaz cu familiile elevilor i partenerii de activitate;
i îmbog

te, în permanen , preg tirea în domeniul specialit ii,

psihopedagogiei, metodicii pred rii disciplinei;
particip la activit ile de perfec ionare a calific rii;
respect normele de etic , cultiv , prin propriul exemplu, valorile i
principiile esen iale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea,
onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea, h rnicia,
patriotismul i alte valori;
utilizeaz comportamente nonviolente i disciplinarea pozitiv ;
asigur

confiden ialitatea i securitatea datelor care con ine date cu

caracter personal;
i onoreaz toate obliga iile prev zute în fi a postului.
4.27

Evaluarea, atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea

gradelor didactice se efectueaz conform cadrului normativ în vigoare.

5.Elevii

4.28 În Colegiu se respect
legisla ia na ional

toate drepturile

i libert ile elevilor, stipulate în

i interna ional . Sînt interzise pedepsele corporal, aplicate

sub orice form , metodele de violen fizic , psihic

i verbal .

4.29 Elevii din Colegiu au arm toarele drepturi:
beneficieze de toate facilit ile didactice ale institu iei de
înv

mînt profesional tehnic postsecundar i postsecundar nonter iar

pentru realizarea activit ilor preconizate în planurile de înv

mînt.

i aleag cursurile op ionale, facultative (la libera alegere)
fie asigura i, în condi iiloe legii, cu manuale, asisten

medical ,

min, burs , alte înlesniri stabilite de actele normative.
aib acces la informa ie
fie ale i în structurile de conducere ale Colegiului i s participe la
evaluarea

i promovarea calit ii înv

mîntului, în condi iile

prev zute de Regulamentele în vigoare.
participe la proiecte i/sau programe na ionale i/sau interna ionale
de mobilitate academic .
i revendice drepturile legale, s constituie asocia ii sau organiza ii
care au drept scop ap rarea intereselor lor i s adere la acestea, în
conformitate cu legisla ia în vigoare.
beneficieze de garan iile i facilit ile prev zute de legisla ie pentru
persoanele care îmbin munca cu studiile în cazul în care sînt încarda i
în cîmpul muncii.
participe la diferite activit i în cadrul Colegiului care conform
planului de înv

mînt nu sînt obligatorii (cercuri de crea ie tehnic /

artistic , sec ii de sport .a.)
utilizeze gratuit baza tehnico- material a Colegiului în procesul de
instruire.
4.30 În Colegiu pot fi constituite organe de autoguvernan

ale elevilor, care

func ioneaz în conformitate cu actele normative în vigoare i cu regulamentele
institu ionale.
4.31 În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de s

tate sau din

alte motive justificate, elevii au dreptul la concedii academice, o singur dat

pentru un program de formare profesional , conform actelor interne ale institu iilor
de înv

mînt profesional tehnic postsecundar.

4.32 Elevii Colegiului au urm toarele obliga ii:
cunoasc

i s

respecte Legile Republicii Moldova, Statutul

Colegiului i Regulamentele interne de activitate a Colegiului.
frecventeze activit ile didactice i extradidactice obligatorii, s
însu easc

materiile prev zute de programele de studii

i s

acumuleze num rul necesar de credite prev zute în planul de studii.
participe activ la toate formele de organizare i desf urare a
procesului de predare – înv are – evaluare.
realizeze exigent
înv

mînt

i la timp obliga iile conform planului de

i curriculum-urilor/ programelor analitice în scopul

preg tirii profesionale temeinice
depun eforturi personale pentru a ob ine finalit ile de studii
preconizate: s acumuleze cuno tin ele, s

i dezvolte capacit ile i

i formeze competen ele necesare
sus in toate evalu rile curente i sumative
foloseasc

cu grij

i s

p streze în bun

stare patrimoniul

colegiului, s restituie Colegiului bunurile materiale deteriorate de ei
(elevii) sau costul lor
manifeste un comportament civilizat, s
convie uire în comunitatea academic

respecte normele de

i normele moral- civice de

conduit
respecte personalul didactic

i to i angaja ii colegiului s

politico i i disciplina i în colegiu, în familie, pe strad

fie

i în alte locuri

publice
aib

inut vestimentar

cunoasc

i exterior decent

i s respecte normele de tehnica securit ii în munc , de

prevenire i stingere a incendiilor, de protec ie civil
mediului, regulile de circula ie

i protec ia

4.33 Elevilor li se interzice:
S fumeze, s întrebuin eze i s se afle sub ac iunea b uturilor alcoolice,
drogurilor i altor substan e halucinogene în incinta blocurilor de studii,
min i pe teritoriul Colegiului;
aplice orice form de violen fizic , verbal i psihic fa de profesori,
colaboratori i colegi; s de in i s utilizeze arme de foc/ traumatice/
pneumatice, arme albe, substan e explozibile i paralizante în incinta
blocurilor de studii, c mine i pe teritoriul colegiului
utilizeze telefoane mobile în timpul orelor i stagiilor de practic ,
activit ilor extradidactice;
abandoneze voluntar sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire
practic f
permisiunea cadrului didactic; s distrug mobilierul colar,
materialele i mijloacele tehnice de instruire
deterioreze spa iile pentru instruire, odihn i de trai a colegiului
încalce prevederile Statutului, Regulamentelor interne i normele de
comportare în colegiu i c min.

V.FINAN AREA I PATRIMONIUL INSTITU IEI

5.1 Sursa prioritar de finan are a colegiului sînt aloca iile de la bugetul de stat.
Colegiul beneficiaz

i de alte surse legale de finan are:

mijloace provenite din pregatirea cadrelor pe baz de contract
venituri provenite din comercializarea articolelor confec ionate în procesul
de înv

mînt (în ateliere etc.) precum i din darea în loca iune / arend a

localurilor, construc iilor, echipamentelor, terenurilor.
Venituri provenite din colaborarea (cooperarea) interna ional , precum i
dona iile de la persoane fizice i juridice.
5.2 Rela iile dintre colegiu i persoanele fizice sau juridice se reglementeaz printrun contract de prestare contra plat

a serviciilor educa ionale / serviciile de

generare a veniturilor, în care sînt specificate drepturile i obliga iunile p
durata studiilor i m rimea taxei de studii.

ilor,

5.3 Colegiul poate ob ine i utiliza, în condi iile legii, venituri proprii, provenite
din taxele achitate de persoane fizice i juridice interesate, inclusiv din str in tate,
pentru studii, perfec ionare i recalificare profesional pe baz de contract.
5.4 Colegiul func ioneaz în regim de autogestiune financiar - economic

i poate

desf ura activit i economice, în conformitate cu legislatia în vigoare.
5.5 Veniturile ob inute de colegiu din prestarea contra plat

a serviciilor

educa ionale i serviciilor de generare a veniturilor sînt intangibile i se folosesc
exclusiv pentru dezvoltarea colegiului. Veniturile colegiului ob inute exclusiv din
activitatea de antreprenoriat sînt acumulate i administrate separat de alte venituri.
5.6 Bugetul colegiului i raportul de executare a acestuia se public pe pagina web
oficial a institu iei
5.7 Baza tehnico-material a Colegiului de Industrie Usoar din B

i cuprinde:

blocul de studii, c mine, bibliotec cu sal de lectur , s li de clase, cabinete,
laboratoare, ateliere, punct medical, sala pentru festivit i, sala de expozi ii, sala si
terenuri de sport, instala ii inginere ti, echipamente, utilaje i alte mijloace fixe i
circulante.
5.8 Dezvoltarea bazei tehnico- materiale este realizat

din contul mijloacelor

bugetare i al mijloacelor extrabugetare ale Colegiului, provenite din surse legale
de finan are.
5.9 Terenurile , edificiile i construc iile Colegiului de Industrie U oar din B

i

nu constituie obiect al impozit rii.
5.10 Colegiul poate da în loca iune / arend , în condi iile legii, spa iile i utilajul
care-i apar in, pe un termen ce nu dep

te 5 ani numai cu acordul Ministerului

Educa iei al Republicii Moldova.

VI. MODUL DE REORGANIZARE I DIZOLVARE

6.1 Reorganizarea

i dizolvarea colegiului se efectueaz

prevederile Codului Educa iei i ale Codului Civil.

în conformitate cu

6.2 La reorganizarea colegiului, drepturile i obliga iile acestuia sînt preluate de
succesorul de drept.

VII. DISPOZI II FINALE

7.1 Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru to i colaboratorii i elevii
Colegiului de Industrie U oar din B

i.

7.2 Modific ri ale Statutului se efectueaz de c tre consiliul profesoral i se aprob
de Ministerul Educa ieial Republicii Moldova.
7.3 Colegiul de Industrie U oar din B

i are dreptul la firm .

7.4 Procesul educa ional în Colegiu poate fi sistat în cazuri excep ionale cu acordul
Ministerului Educa iei al Republicii Moldova.
7.5 Colegiul desf oar sistematic activitatea de secretariat în conformitate cu
Nomenclatorul Dosarelor Colegiului i este în drpt s utilizeze i alte documente,
ree ind din necesit ile create.
7.6 Prezentul Statut intr în vigoare dup aprobare de c tre Consiliul Profesoral al
Colegiului, avizare de c tre Ministerul Educa iei al Republicii Moldova
înregistrare la Ministerul Justi iei al Republicii Moldova.
„APROBAT”
La edin a Consiliului Profesoral
din 26 noiembrie 2015
proces – verbal nr.2
Pre edintele Consiliului Profesoral
Directorul Colegiului

_______________Mihai Mitrofan

Prezentul Statut este elaborat în 3 exemplare identice

i

