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I. Dispoziţii generale
Art.l. Prezentul Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Profesoral al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică (în 
continuare- Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei 
al Republicii Moldova Nr.152 din 17.07.2014 art.69 alin. (7), Secţiunea I, art.27 -32  
ale REGULAMENTULUI- CADRU de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 
învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, art.21 -3 1  al 
Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă şi 
stabileşte cadrul normativ privind modul de organizare (metodologic) şi funcţionare a 
Consiliului profesoral al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică (în continuare -  Consiliul Profesoral).

Art.2. Consiliul profesoral reprezintă comunitatea Centrului, este organul 
colectiv suprem de conducere în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 
Energetică şi Electronică (în continuare -  I.P.CEEE) fiind parte componentă a sistemului 
organelor administrative şi consultative de conducere a I.P.CEEE.

Art.3. Consiliul profesoral promovează libertatea academica şi autonomia 
economico -  financiară a Centrului de Excelentă, si este cel mai înalt loc de decizie si

» 7 5 5

deliberare la nivelul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică.
Art.4. Hotărârile Consiliului profesoral sunt definitive şi obligatorii pentru 

toate organismele executive şi administrative ale Centrului de Excelenţă , precum şi pentru 
toată comunitatea I.P.CEEE. Ele pot fi modificate numai de către Consiliul profesoral.

Art.5. Consiliul profesoral controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în 
vigoare şi prevederile Statutului I.P.CEEE , activitatea conducerii executive, executată de 
către Director si Consiliul de Administraţie.
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Art.6. Consiliul profesoral colaborează, în spiritul colegialităţii academice , cu 
toate organele administrative şi consultative ale I.P.CEEE.

Art.7. Consiliul profesoral se întruneşte obligatoriu cel puţin o dată în 
trimestru , precum şi la solicitarea Directorului Centrului de Excelenţă sau la solicitarea a 
minimum 1/2 din numărul de membri ai Consiliului profesoral.

Art.8 . Consiliul profesoral al Centrului de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică ia hotărâri prin majoritatea simplă de voturi a membrilor săi prezenţi la şedinţă 
şi sunt obligatorii pentru tot personalul didactic şi managerial al Centrului de Excelenţă, 
precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Dacă numărul voturilor pro şi contra 
sunt egale, votul decisiv îi aparţine Preşedintelui şedinţei.

Art.9. Cadrele didactice au dreptul şi sunt obligate să participe la 
şedinţele Consiliului profesoral. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului 
profesoral se consideră abatere disciplinară.

Art.10. Şedinţele Consiliului profesoral sunt deliberative, dacă la ele participă 
cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau 
secret, cu majoritatea simplă de voturi. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul 
şedinţei.
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Art.l 1. Componenţa Consiliului profesoral este consemnată prin ordinul 
Directorului I.P.CEEE . Durata mandatului Consiliului profesoral este de un an de studii.



'•Mandatul membrilor Consiliului Profesoral este de un an cu posibilitatea reînnoirii 
mandatului.

Art.12. Activităţile desfăşurate de către Consiliul Profesoral în plen (şedinţele) 
sau prin intermediul structurilor sale organizatorice nu sunt publice, cu excepţia celor 
festive , care vor fi anunţate ca atare.

II. MEMBRII CONSILIULUI PROFESORAL
Art.13. Consiliul Profesoral al I.P.CEEE este format din director, director 

adjunct, şefi de secţii didactice, şefi catedre , metodist, personal administrativ, personal 
didactic, pedagogi sociali, personal nedidactic ( auxiliar ), elevi şi reprezentanţii ai 
sindicatului din cadrul Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică.

Art.14. Pot fi membri ai Consiliului profesoral din rândul personalului 
didactic, personalului auxiliar şi reprezentaţilor organului sindical numai persoanele ce 
activează în cadrul Centrului de Excelenţă, nu ocupă funcţii de conducere, de orice nivel, 
remunerate sau neremunerate , în cadrul altor instituţii de învăţământ, şi nu prestează 
servicii educaţionale în cadrul unor instituţii similare.

Art.15. Directorul I.P.CEEE şi directorii adjuncţi sunt din oficiu membri ai 
Consiliului profesoral.

Art.I6. Toţi membrii Consiliului profesoral respectă Codul de Etică al 
Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică , îşi asumă obligaţia de 
loialitate faţă de Centrul de Excelenţă şi nu se află, sub nici o formă, în conflict de interes 
cu acesta. Obligaţia de loialitate faţă de Centrul de Excelenţă , lipsa conflictului de interes 
(inclusiv neprestarea serviciilor educaţionale în cadrul unor instituţii similare) se atestă 
prin intermediul depunerii a unei declaraţii în scris de către Cadrul didactic . Cadrul 
didactic care refuză să depună declaraţia respectivă nu poate fi ales în calitate de membru 
al Consiliului profesoral.

Art.17. Dacă un membru al Consiliului profesoral este ales sau numit într-o 
funcţie de conducere în cadrul altor instituţii de învăţământ, acesta îşi pierde din oficiu, 
calitatea de membru al Consiliului profesoral. Nerespectarea obligaţiei, loialitate faţă de 
Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică şi/sau aflarea în 
conflict de interes cu acesta atrage după sine demararea procedurii de retragere a calităţii 
de membru a Consiliului profesoral de către Preşedintele Consiliului.

Art.18. Mandatul membrilor Consiliului profesoral încetează în baza cererii 
depuse de către membrul Consiliului sau pierderea calităţii de titular al Centrului de 
Excelenţă sau încălcării Codului de Etică a Centrului de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică.

Art.19. în exerciţiul funcţiunii, orice membru al Consiliului profesoral are 
dreptul de acces la orice informaţie sau documente ale Centrului de Excelenţă, precum şi 
dreptul de a face copii de uz intern ale acestor documente, ce privesc chestiuni care cad în 
competenţa Consiliului profesoral.

Art.20. Dreptul la informare al membrilor Consiliului profesoral poate fi 
refuzat (motivarea acestei decizii) în cazurile care implică violări ale secretului profesional



sau divulgarea informaţiei cu caracter personal. Membrii Consiliului profesoral au 
: obligaţia păstrării secretului profesional si de nedivulgare a informaţiei cu caracter 
personal.

Art.21. Membrii Consiliului profesoral au dreptul de a se exprima neîngrădit 
asupra oricăror probleme care privesc Consiliul profesoral şi activităţile instituţionale, cu 
obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare , Statutul I.P. CEEE, valorile Centrului de 
excelenţă, obligaţia de loialitate faţă de Centrul de excelenţă, Codul de etică al Centrului 
de Excelenţă în Energetică şi Electronică şi prezentul Regulament şi de nu a încălca în 
niciun fel libertăţile şi drepturile celorlalţi membri a comunităţii academice instituţionale.

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CONSILIULUI
PROFESORAL

Art.22. Sub aspect organizatoric, Consiliul profesoral este structurat în modul
următor:

a) Preşedintele Consiliului profesoral;
b) Biroul Consiliului profesoral;
c) Secretarul Consiliului profesoral ;
d) Comisiile specializate ale Consiliului profesoral;
e) Comisiile de caz ale Consiliului profesoral;

Art.23. Directorul I.P.CEEE este Preşedintele Consiliului profesoral. Pe 
perioada lipsei temporare a Preşedintelui Consiliului profesoral atribuţiile acestuia vor fi 
preluate de către vicepreşedinte. Funcţia de vicepreşedinte este atribuită unuia din 
directorii adjuncţi pentru instruire sau director adjunct pentru educaţie.

Art.24. (1) Funcţionarea Consiliului profesoral între două şedinţe este 
asigurată de Biroul Consiliului profesoral. Biroul Consiliului se întruneşte de regulă lunar 
sau ori de câte ori este necesar.

(2) Biroul Consiliului profesoral are următoarele atribuţii:

a) propune ordinea de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare şi dispune 
aducerea acesteia la cunoştinţa membrilor Consiliului profesoral;

b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Consiliului profesoral;

c) prezintă raportul trimestrial despre îndeplinirea hotărârilor Consiliului
profesoral;

d) propune Consiliului profesoral formarea comisiilor permanente şi a 
comisiilor speciale şi supune votului Consiliului profesoral componenţa nominală a 
acestora;

e) conduce, coordonează şi controlează activitatea comisiilor Consiliului;

f) rezolvă orice sesizare privind situaţiile de incompatibilitate sau ocupare a 
locurilor vacante din Consiliul profesoral;



g) coordonează activităţile Secretarului Consiliului profesoral;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament.

(3) Şedinţele Biroului Consiliului profesoral sunt eligibile în prezenţa 
majorităţii membrilor acestuia.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, Biroul Consiliului profesoral adoptă deciziile 
prin vot majoritar.

Art.25. Biroul Consiliului profesoral este compus din Director (Preşedintele 
Biroului Consiliului profesoral), directorii adjuncţi pentru instruire, director adjunct pentru 
educaţie şi secretarul Consiliului. în cadrul Biroului Consiliului profesoral, directorul 
adjunct pe instruire sau directorul adjunct pentru educaţie, după caz, ţine locul 
Preşedintelui Consiliului profesoral, ori de câte ori acesta nu este prezent sau este în 
imposibilitatea exercitării funcţiei.

Art.26. (1) Preşedintele Consiliului profesoral are următoarele competenţe şi
atribuţii:

a) convoacă plenul Consiliului profesoral şi respectiv şedinţele Biroului 
Consiliului;

b) propune Biroului Consiliului profesoral ordinea de zi a şedinţelor planului 
Consiliului;

c) conduce şedinţele Consiliului profesoral, asistat de vicepreşedinte şi
secretar;

d) coordonează activitatea Biroului Consiliului profesoral, precum şi a 
comisiilor Consiliului;

e) reprezintă Consiliul profesoral în relaţiile cu Consiliul de Administraţie;
f) la solicitarea şi în numele Consiliului profesoral, invită la şedinţele 

Consiliului sau ale comisiilor acestuia reprezentanţi ai structurilor administrative ale 
I.P.CEEE.

(2) Reprezintă Consiliul profesoral în raportul acestuia cu organismele similare 
ale altor instituţii de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
din ţară şi străinătate şi încheie cu acestea convenţii şi protocoale de colaborare în 
domeniul educaţional.s

(3) Asigură cadrul democratic al dezbaterilor în Consiliul profesoral, precum şi 
libertatea de exprimare în dezbateri.

/ \

(4) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin în calitate de reprezentant al 
Consiliului profesoral.

(5) Exprimă poziţia Consiliului profesoral în mass- media.
/V

Art.27. In exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului profesoral se va 
manifesta apolitic, echidistant şi echilibrat, va promova deontologia şi etica academică, 
precum şi interesele Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică.



Art.28. Vicepreşedintele Consiliului profesoral are următoarele atribuţii:

a) asistă Preşedintele la conducerea şedinţelor Consiliului profesoral şi a
Biroului;

b) înlocuieşte Preşedintele ori de câte ori acesta este în imposibilitatea de a-şi 
exercita atributiile;
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c) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul profesoral sau de către
Preşedinte.
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Art.29. Directorul I.P. CEEE numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului 
profesoral, în baza votului cadrelor didactice, care este ales de prima şedinţă a acestuia din 
rândul membrilor Consiliului, prin vot deschis, cu majoritatea simplă. Secretarul are 
atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor Consiliului 
'profesoral.

Art.30. (1) Secretarul Consiliului profesional are următoarele atribuţii:

a) pregăteşte lucrările în plan ale Consiliului profesoral, Biroului Consiliului şi 
redactează hotărârile şi procesele verbale ale acestora;

b) întocmeşte extrasele din procesele verbale şi demersurile necesare;
c) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul profesoral sau de către 

Preşedintele Consiliului;
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Art.31. Procesele -  verbale se înregistrează în Registrul proceselor verbale ale 
Consiliului profesoral. Regisrul proceselor -  verbale este un document oficial, cu număr 
de înregisrare şi paginile numerotate.

Art.32. Comisiile specializate ale Consiliului profesoral sunt organe de lucru 
ale Consiliului profesoral, menite să faciliteze adoptarea de către acesta a unor decizii, 
fundamentate în domeniul lor de competenţă. Numărul, domeniul de activitate, 
competenţele, componenţa comisiei specializate şi conducerea acestora se aprobă de către 
Consiliul profesoral în prima şedinţă după alegerea noului Consiliu profesoral.

Art.33. Pe perioada unui mandat, un membru al Consiliului profesoral poate 
face parte doar dintr-o singură comisie specializată. Calitatea de membru al unei Comisii 
specializate a Consiliului profesoral se pierde odată cu pierderea calităţii de membru al 
Consiliului profesoral, la decizia Preşedintelui Consiliului sau la cererea acestuia.

Art.34. In activitatea lor, comisiile specializate pot solicita conducerii 
executive a I.P.CEEE informaţii, sprijin documentar şi logistic, aceasta fiind obligată să 
ofere sprijinul solicitat. Materialele şi rapoartele elaborate de comisiile specializate 
semnate de Preşedinţii acestora sunt transmise Preşedintelui Consiliului profesoral, care le 
supune dezbaterii, în caz de necesitate, la şedinţa Consiliului profesoral.
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Art.35. Comisiile permanente ale Consiliului profesoral sunt stabilite conform 
problemelor şi domeniilor de activitate şi sunt aprobate de către Consiliul profesoral, la 
propunerea Biroului Consiliului. Comisiile permanente sunt formate din cel puţin noua 
membri şi sunt conduse de un preşedinte ales de membrii comisiei.



Art.36. Comisiile permanente ale Consiliului profesoral sunt:

1 .Comisia de Concurs;

2.Comisia Educaţie şi Asigurarea Calităţii;

3.Comisia Cercetare si Creativitate a Elevilor;
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4.Comisia Buget, Finanţe şi Optimizarea Resurselor;

5.Comisia Cooperare şi Parteneriat;

6.Comisia Probleme Sociale, Activităţi Extracurriculare ale Elevilor;

7.Comisia Disciplină, Integritate, Etică;

8.Comisia Descongestionarea Procesului de Studii şi Modificarea Curriculei;

9.Comisia Control al îndeplinirii Hotărârilor Consiliului Profesoral.

Art.37. în cazuri şi situaţii particulare, Consiliul profesoral poate constitui 
comisii de caz (ad-hoc) cu funcţionare periodică temporară şi rol în rezolvarea unor 
probleme punctuale.

Art.38. (l)Componenţa nominală a comisiilor se aprobă de către Consiliul 
profesoral prin vot deschis.

(2) Un membru al Consiliului profesoral poate face parte din maximum una 
comisie permanente. Fiecare membru al Consiliului profesoral trebuie să facă parte dintr-o 
comisie permanentă.

(3) La prima şedinţă la care se întruneşte fiecare comisie îşi va alege, prin vot 
deschis, preşedintele si secretarul. Preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente sunt aleşi 
pe durata mandatului Consiliului profesoral.

(4) Comisiile îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, 
care va fi validat de Consiliul profesoral.

Art.39. (1) Preşedinţii comisiilor convoacă şi prezidează lucrările acestora.
/V

(2) In situaţii excepţionale, comisiile pot fi convocate şi de Preşedintele
A t

Consiliului profesoral. In acest caz Preşedintele Consiliul profesoral va conduce lucrările 
acestora.

(3) Preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente pot fi schimbaţi din funcţie la 
cererea sau la solicitarea a cel puţin o treime din membrii comisiei.

Art.40. (1) Competenţele, atribuţiile şi sarcinile comisiilor permanente sunt 
stabilite prin propriul regulament de Biroul Consiliului sau direct de către plenul 
Consiliului profesoral.

(2) Comisiile permanente sunt exclusiv organe de lucru ale Consiliului
profesoral.



(3) Şedinţele comisiilor sunt eligibile în prezenţa majorităţii simple a
membrilor.

Art.41. Comisiile permanente al Consiliului profesoral au următoarele
atribuţii:

(1) Elaborează şi/sau analizează propuneri de regulamente asociate în 
domeniul lor de competenţă.

(2) Examinează proiectele rapoartelor membrelor Consiliului profesoral 
în vederea elaborării proiectelor hotărârilor, rezoluţiilor şi avizelor Consiliului profesoral.

(3) Efectuează analize şi prezintă rapoarte Biroului Consiliului profesoral 
sau plenului Consiliului.

(4) Propun Consiliului profesoral subiecte de interes major ce urmează a 
fi analizate în comisii sau in plen.

A.

(5) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Consiliul profesoral.
IV. COMPONENTELE ŞI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI 

PROFESORAL

Art.42. Consiliul profesoral al I.P.CEEE are, în principal, următoarele 
competenţe şi atribuţii:

• Asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei 
instituţionale în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică;

• Promovează politicile educaţionale ale statului;
• Aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională a Instituţiei Publice 

Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică şi Programul de activitate curentă şi de 
perspectivă în conformitate cu misiunea, obiectivele şi drepturile statutare şi legale;

• Aprobă Statutul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică, Regulamentul Consiliului Profesoral, Consiliului pentru Dezvoltare Strategică 
Instituţională, Regulamentul Consiliului Metodico-Ştiinţific, Regulamentul Consiliului de 
Administraţie, Regulamentul de admitere la studii, regulamentele secţiilor didactice, ale 
catedrelor, precum şi alte acte regulatorii de ordin intern;

• Aprobă Strategia politicilor de personal la Instituţia Publică Centrul de 
Excelenţă în Energetică şi Electronică;

• Aprobă înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale ale 
Centrului de Excelentă;

• Stabileşte şi foloseşte insemnele şi simbolurile proprii ale Instituţiei Publice 
Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;

• Controlează activitatea Direcţiei şi a Consiliului de Administraţie prin 
intermediul comisiilor -specializate;

• Prezintă candidaţii pentru conferirea /gradrelor didactice/gradelor 
manageriale, în conformitate ce legislaţia în vigoare;

• Organizează şi desfăşoară concursurile pentru ocuparea posturilor didactice 
şi manageriale vacante;



• Aprobă programele în domenii de formare profesională iniţială şi continuă, 
precum şi cele pentru studiile profesionale secundare;

• Aprobă programele pentru studiile secundare, postsecundare şi 
postsecundare nonterţiare;

• Confirmă planurile de învăţământ şi curriculumum colegial, planurile de 
cercetare şi de activitate ştiinţifico-matodică, planul de asigurare al calităţii;

• Instituie consilii ştiinţifice specializate, desemnează membrii seminarelor de 
profil şi/sau membrii comisiilor de problemă la specialităţile acreditate şi conducătorii 
acestora, care vor fi responsabili de estimarea rapoartelor la gradele didactice;

• Propune candidaturi pentru abilitarea cu dreptul de conducător de 
subdiviziune;

• Aprobă Regulamentul intern de activitate şi urmăreşte respectarea lui de 
către toţi elevii şi salariaţii I.P.CEEE;

• Aprobă râportul anual de activitate al I.P. CEEE;
• Examinează şi aprobă lista cadrelor didactice pentru conferire / confirmarea 

gradelor didactice;
• Aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii Instituţiei Publice 

Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;
• Aprobă lista elevilor propuşi pentru acordarea burselor de merit;
• Aprobă Regulamentul de premiere a cadrelor didactice pentru activitatea 

didactică si stiintifică;
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• Aprobă încheierea contractelor de cooperare instuţională naţională şi 
internaţională:

5

• Examinează problemele privind dezvoltarea socio-economică a Instituţiei 
Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;

• Aprobă structura şi modalităţile de gestionare a bugetului Instituţiei Publice 
Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, inclusiv sursele alternative de formare a 
bugetului;

• Aprobă raportul anual al Directorului cu privire la activitatea Instituţiei 
Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;

• Propune Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării strategii de dezvoltare 
şi reformare a sistemului naţional de învăţământ profesional tehnic postsecundar si 
postsecundar nonterţiar în contextul integrării în spaţiul european al învăţământului 
profesional tehnic;

• Confirmă, fară drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru 
Dezvoltarea Strategică Instituţională;

• Avizează favorabil cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului 
profesoral şi propune spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională 
decizii privind:

-  dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului I.P.CEEE;
-  iniţierea şi închiderea programelor de studii ;
-  metodologia de salarizare şi stimulare a personalului I.P.CEEE;



-  aprobarea Regulamentului de premiere a cadrelor didactice pentru 
activitate didactică si stiintifică;
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-  activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea 
I.P.CEEE cu mediul de afaceri;

Art.43. Consiliul profesoral îndeplineşte şi alte competenţe şi atribuţii, 
conform legislaţiei în vigoare şi Statutului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 
Energetică şi Electronică.

V. ŞEDINŢELE CONSILIULUI PROFESORAL ŞI 
RAPORTURILE ACESTUIA CU ALTE ORGANE ALE INSTITUŢIEI PUBLICE 
CENTRUL DE EXCELENŢĂ IN ENERGETICĂ ŞI ELECTRONICĂ

Art.44. Consiliul profesoral îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, 
şedinţe extraordinare si şedinţe festive.
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Art.45. Şedinţele ordinare ale Consiliului profesoral se desfăşoară cel puţin o 
dată în trimestru, conform programării stabilite la începutul fiecărui an de studii. 
Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului profesoral se face de către preşedintele 
Consiliului profesoral, prin intermediul Secretarului Consiliului.

Art.46. Şedinţele extraordinare pot fi solicitate de către Preşedintele 
Consiliului profesoral sau la cererea scrisă, înregistrată la Secretarul Consiliului, a cel 
puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului şi se convoacă cu cel puţin 2 ( două) zile 
înainte de şedinţă şi cu cel mult 10 ( zece ) zile după înregistrarea solicitării.

Art.47. Şedinţele festive ale Consiliului profesoral se convoacă numai cu 
ocazii speciale. Şedinţele festive pot fi înregistrate audio sau video, cu aprobarea 
Consiliului.

Art.48. Convocarea membrilor Consiliului profesoral se face individual, 
verbal, prin e-mail, la adresa comunicată de către aceştia. Membrii Consiliului profesoral 
au obligaţia de a comunica în scris Secretarului Consiliului modificarea adresei de e-mail, 
de îndată ce aceasta a avut loc, precum şi a oricăror alte coordonate de contact anterioare 
(telefon, adresă poştală e tc .).

Art.49. Odată cu convocarea membrilor Consiliului profesoral, se va transmite 
acestora, în aceeaşi modalitate în care a fost realizată convocarea, ordinea de zi si
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materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul şedinţei pentru care se realizează 
convocarea.

Art.50. Cvorumul şedinţelor Consiliului profesoral este de 2/3 din totalul 
membrilor Consiliului. Consiliul profesoral adoptă decizii cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi, dacă legislaţia în vigoare, Statutul I.P.CEEE sau vreo reglementare 
internă nu prevede majoritatea absolută ori calificată.

Art.51. De regulă deciziile se adoptă prin vot direct şi deschis, dacă legislaţia 
în vigoare, Statutul I.P.CEEE sau vreo reglementare internă nu prevede votul secret. 
Consiliul profesoral poate să decidă decurgerea la vot secret şi în alte situaţii de cât cele 
prevăzute de mai sus. Votul deschis se poate exprima prin ridicarea de mâini sau prin apel 
nominal. Votul secret se exprimă prin buletine de vot sau mijloace electronice.



Art.52. Deciziile Consiliului profesoral devin publice şi sunt comunicate 
comunităţii didactice prin afişare pe pagina web a I.P.CEE prin responsabilitatea 
Secretarului Consiliului profesoral.

Art.53. Membrii Consiliului profesoral au obligaţia de a fi prezenţi la şedinţele 
Consiliului şi de a se înscrie pe lista de prezenţă, înainte de începerea şedinţelor. Dacă un 
membru a Consiliului profesoral nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de 
voinţa lui, acesta va trebui să anunţe din timp Preşedintele Consiliului, menţionând cauzele 
care îl împiedică să participe la şedinţă.

Art.54. La şedinţele Consiliului profesoral sau ale comisiilor specializate vor 
participa, în calitate de participanţi fară drept de vot, membrii personalului didactic 
auxiliar, personalului nedidactic administrativ-gospodăresc şi de deservire, părinţi, elevi, 
reprezentanţi ai partenerilor publici, şefi de servicii, pentru a răspunde interpelărilor, sau 
pentru a susţine anumite documente propuse spre avizare/aprobare.

Art.55. Preşedintele Consiliului profesoral conduce şedinţa sau, în absenţa sa, 
directorul adjunct pentru instruire sau un alt director adjunct după caz. Acesta anunţă 
proiectul ordinii de zi, supunând-o votului membrilor Consiliului profesoral. Ordinea de zi 
poate fi completată cu puncte suplimentare: la cererea unui număr de cel puţin 14 
(patrusprezece) membri ai Consiliului profesoral, formulată cu cel puţin 2 (două) zile 
înaintea sau în cadrul şedinţei de lucru, după prezentarea ordinii de zi iniţiale, de către 
orice membru al Consiliului, cu votul plenului Consiliului profesoral.

Art.56. Problemele aflate pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Consiliului 
profesoral. Forma finală a documentelor dezbătute se stabileşte în urma intervenţiilor 
membrilor Consiliului şi se aprobă prin vot.

Art.57. Membrii Consiliului profesoral, invitaţii şi oaspeţii sunt obligaţi să 
respecte buna desfăşurare a şedinţei Consiliului, fară intervenţii care tulbură mersul
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acestuia. In cazuri extreme, Preşedintele de şedinţă poate dispune îndepărtarea din sală a 
celui care, prin conduita sa tulbură grav desfăşurarea şedinţei Consiliului profesoral.

Art.58. Deciziile adoptate de Consiliul profesoral pot fi aduse la cunoştinţa 
mas-media de către Preşedintele Consiliului sau de către alte persoane delegate de acesta. 
Orice membru al Consiliului poate exprima numai puncte de vedere personale.

VI. DISPOZIŢII TRANZITORII SI FINALE
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Art.59. In cazul reorganizării unor structuri educaţionale, academice sau 
administrative, în cadrul structurii create în urma reorganizării se vor desfăşura noi numiri 
ale membrilor Consiliului profesoral, cu prevederile prezentului Regulament.

Art.60. La acumularea unui număr de 1 (una) absenţe nemotivate într-un an de 
studii de la lucrările Consiliului sau ale Comisiei specializate din care face parte, membrul 
consiliului va primi un avertisment scris din partea Biroului Consiliului, urmând ca la a 
doua absenţă nemotivată Preşedintele Consiliului profesoral să iniţieze procedura de 
revocare a membrului respectiv, prin intermediul ordinului care la numit în calitate de 
membru al Consiliului profesoral.

Art.61. Fiecare membru al comunităţii academice poate sesiza Consiliul 
profesoral privitor la încălcarea libertăţii sale academice sau la încălcarea unor decizii ale 
Consiliului. Sesizările se depun în scris la Secretarul Consiliului profesoral.



Art.62. Deciziile adoptate de Consiliul profesoral sunt obligatorii pentru toţi 
membrii comunităţii academice din cadrul I.P.CEEE. Toate persoanele cu funcţii de 
conducere academică şi administrativă din cadrul I.P.CEEE au obligaţia de a răspunde la 
interpelările Preşedintelui Consiliului şi a membrilor comisiilor specializate ale 
Consiliului. Refuzul de a răspunde la interpelările Preşedintelui Consiliului şi a membrilor 
:: misiilor specializate ale Consiliului constituie o încălcare a normelor de integritate 
a: ademică, care se sancţionează disciplinar.

Art.63. Cu excepţia audierii unor informaţii, chestiunile din ordinea de zi a 
Consiliului profesoral finalizează prin următoarele:

a) elaborării de regulamente, decizii, hotărâri;
b) validări sau nevalidări;
c) adoptarea unor declaraţii în privinţa unor probleme sau evenimente de 

importanţă majoră;
d) emiterea de dispoziţii către Biroul Consiliului profesoral sau către Comisiile 

permanente sau speciale.
Art.64. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile 

legislaţiei în vigoare şi ale Statutului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetica 
şi Electronică.

Art.65. Modificarea prezentului Regulament se poate face în şedinţe ale 
Consiliului profesoral legal constituite, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, după 
consultarea membrilor Consiliului profesoral.


