
Extras 
Regulamentul–cadru de organizare și funcționare 

a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar 
şi postsecundar nonterţiar 

 
Capitolul V 
Elevii 

67. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sînt 
înscrişi în anul I de studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmînează carnetul de 

note și carnetul de elev. 
68. În instituţiile de învăţămînt se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în 
conformitate cu legislația în vigoare. Sînt interzise pedepsele corporale, aplicate 

sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau psihică. 
 

Elevii au următoarele drepturi: 
a) să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate și a altor acte 
reglatorii ale procesului educativ; 

b) să conteste, în termen de 24 de ore, nota obținută la probele scrise; 
c) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituției de învăţămînt în 
procesul de instruire; 

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

e) alte drepturi consemnate în Statutul instituției de învățămînt. 
69. În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și 
postsecundar nonterțiar se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, 

care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu 
regulamentele interne. 
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 învăţămînt profesional tehnic postsecundar. 
70. Elevii din învățămîntul profesional tehnic postsecundar și 
postsecundar nonterțiar au următoarele obligaţii: 

a) să respecte regulamentele interne instituției de învăţămînt în care învaţă; 
b) să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire 

în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de 
învăţămînt; 
c) să frecventeze activitățile didactice și extracurriculare obligatorii, să 

însuşească materiile prevăzute de programele de studii și să acumuleze 
numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii. 
71. Elevilor li se interzice: 

a) fumatul, întrebuinţarea consumului de băuturi alcoolice, substanțe 
narcotice şi alte substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine 

şi pe teritoriul instituției; 
b) să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, 
angajaţi ai instituţiei  şi colegi;  să introduce şi să utilizeze arme de 

foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în 
incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituției; 

c) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, 
activităților 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 
învăţămînt; în caz contrar poartă răspundere materială. 

72. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale 
actelor interne ale instituţiilor de învăţămînt sînt pasibili de sancţionare, în 
funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituțiilor de 

învăţămînt, pînă la exmatriculare. 
Secțiunea Transferul 

73. Transferul elevilor de la o specialitate la alta se efectuează în limita 
locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu 
susţinerea diferenţelor de program (cel mult 6 unităţi de 

curs/discipline/module conform Planului de învățămînt) dintre planurile de 
învăţământ. 
74. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior în instituţiile 

de învățămînt profesional tehnic se efectuează în cadrul programelor de 
formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, 

după promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite cu acordul 
ambelor instituţii de învăţămînt, în limita locurilor disponibile, cu 
recunoașterea creditelor de studii pentru unitățile de curs și cu lichidarea 

diferențelor dintre planurile de învăţămînt (cel mult 6 unităţi de 
curs/discipline/module conform Planului de învățămînt). 

75. În cererea de transfer, elevul/studentul indică numele, prenumele, 
specialitatea la care a fost înmatriculat, specialitatea la care solicită transferul, 
anul de studii, sursa de finanţare cu anexarea situaţiei academice. Instituţia, 

care primeşte elevul/studentul prin transfer, determină diferențele de program 
dintre planurile de învăţămînt şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a 
acestora și după caz aprobă transferul. 

76. Cheltuielile aferente pentru lichidarea diferențelor de program sunt 
acoperite din contul solicitantului. 

77. În cazul locurilor vacante cu finanțare de la bugetul de stat instituția de 
învățămînt constată semestrial numărul acestora pe specialități. Ele se ocupă 
prin concurs de către elevii care își fac studiile cu taxă la specialitatea 

respectivă avînd la bază media semestrială a notelor. 
78. Elevii pot opta pentru mobilitatea academică cu durata de un semestru sau 

de un an de studii în alte instituții de învățămînt de profil din țară sau de peste 
hotare. 
79. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de 

către profesori şi mentorul (dirigintele) grupei. 
80. 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). 

81. Elevii care absentează nemotivat sînt exmatriculaţi prin ordinul 
directorului, la propunerea mentorului sau a personalului didactic de 
conducere. Condiţiile în care elevul poate fi exmatriculat, pentru absenţe fără 

motiv, sînt stabilite în regulamentele interne. 
82. 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 nonterțiare. Aceştia se vor prezenta la 
examene repetate cel 



mult de 2 ori, pentru a obține diploma, promovînd examenul numai la unitățile 

de curs evaluate de comisie cu notă sub „5”. 
83. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri: 

a) din proprie iniţiativă (la cerere); 
b) în caz de transfer la o altă instituţie de învăţămînt; 
c) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru 

studii în cazul elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă; 
d) pentru restanţe, în cazul cînd acestea nu au fost lichidate în termenele 

stabilite; 
e) absenţe nemotivate peste limita stabilită de Regulamentele interne la toate 
activitățile programate în planul de învăţămînt; 

f) nerespectarea Statutului instituţiei, inclusiv a disciplinei; 
g) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat 
la studii. 

 
 

 

REGULAMENTUL 
de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de 
Credite de Studii Transferabile 

 
 

 
I. Prevederi generale 
5. Procesul de studii în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în instituţiile publice şi private, la toate formele de 
învăţămînt (cu frecvență, cu frecvenţă redusă) este organizat cu aplicarea 

Sistemului de Credite de Studii Transferabile, elaborat în baza Sistemului 
European de Credite pentru Formarea Profesională (ECVET). 
 

IV. Organizarea programelor de studii în învățămîntul profesional tehnic 
postsecundar şi postsecundar nonterţiar 
16. Studiile la învăţămîntul cu frecvență implică participarea personală 

constantă a elevului la toate activităţile de formare, organizate de instituţia de 
învăţămînt. 

21. La recomandarea Consiliului de administraţie elevului îi poate fi stabilit un 
program individualizat de formare profesională tehnică postsecundară şi 
postsecundară nonterţiară, cu acordul Ministerului Educaţiei şi după caz, a 

Ministerului de resort. 
 

V. Acumularea creditelor 
27. Obţinerea de credite în avans se face în baza unei cereri scrise de către elev 
şi este stipulată în Contractul anual de studii, semnat de acesta. Pentru a 

obţine credite în avans, elevul va respecta cumulativ, următoarele condiţii: 1) 
va obţine integral creditele la toate unităţile de curs, prevăzute în planul de 
învăţămînt pentru fiecare semestru; 2) va avea o medie generală nu mai mică 

de 9; 3) va realiza integral unităţile de curs preliminare unităţii pentru care 
solicită credite în avans; 4) va lua în avans credite începînd cu semestrul II de 

studii din programele de studii integrate, prevăzute pentru semestrul III de 
studii; 5) va putea lua în avans nu mai mult de 10 credite anual.  



28. Nepromovarea examenelor pentru obţinerea creditelor solicitate în avans 

nu presupune exmatricularea elevului. 
 

IX. Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examinare 
51. Toate unităţile de curs prevăzute în planul de învăţămînt pentru un 
semestru se vor evalua prin examen scris, oral sau asistat de calculator. Tezele 

se admit pentru disciplinele liceale, în cazul grupelor formate în baza studiilor 
gimnaziale şi la specialităţile cu profilul Medicină.  

52. Orarul sesiunii se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la 
cunoştinţă elevilor cu cel puţin o lună înainte de începerea sesiunii de 
examene. 

 53. Sînt admişi la examen doar elevii care au realizat integral cerinţele pentru 
unitatea de curs respectivă, media semestrială curentă nu este mai mică decît 
”5”. Obţinerea unei note insuficiente la un examen sau absenţa de la un 

examen nu este temei pentru a interzice elevului să susţină următoarele 
examene, cu excepţia cazurilor cînd nu au fost promovate cursuri/module 

stabilite prin Planul de învăţămînt drept precondiţii pentru unitățile de curs 
evaluate.  
54. Nu sînt admişi la examen elevii apreciaţi cu note sub ”5” sau calificativul 

”respins” la mai mult de 4 discipline/unităţi de curs. Elevii apreciaţi cu note 
sub ”5” sau calificativul ”respins” la mai mult de 4 discipline/unităţi de curs se 

exmatriculează.  
55. Examenul în formă orală se susţine în faţa unei comisii constituite din cel 
puţin două cadre didactice: cadrul didactic care a predat cursul respectiv şi un 

cadru didactic de la catedra de profil.  
56. Cadrul didactic examinator are obligaţia de a le comunica elevilor 
rezultatele de la examenele scrise, în termene de 3-4 zile lucrătoare. 

58. Elevul poate susţine examen într-o zi doar la o singură unitate de curs, iar 
intervalul între examenele succesive trebuie să fie de 2 - 5 zile.  

59. Elevii încadraţi în activităţi sportive de performanţă, festivaluri, 
concursuri/olimpiade internaţionale, programe de mobilitate, concediu de 
maternitate, pot beneficia de sesiune specială de examinare.  

60. Elevii pot contesta nota acordată de profesor în decurs de 24 de ore din 
momentul anunţării rezultatelor. La susţinerea repetată a examenului, elevul 

poate solicita constituirea unei comisii de examinare din trei persoane, în 
componenţa căreia este inclus şi cadrul didactic, care a predat cursul 
respectiv.  

61. Un examen repetat poate fi susţinut cel mult de 3 ori. Neprezentarea fără 
motiv la examen se consideră prima încercare. În cazul în care elevul nu obţine 
note de promovare şi credite după cea de-a treia prezentare este exmatriculat. 

62. Creditele acordate şi notele de la examen se înscriu în borderoul pentru 
examen și carnetul de note al elevului.  

63. Elevii care nu obţin creditele necesare promovării în anul de studii următor 
(conform contractului anual de studii) şi sînt reînmatriculaţi în acelaşi an 
trebuie să realizeze cerinţele planului de învăţămînt al promoţiei respective. 

 64. Elevul care obţine integral credite la toate unităţile de curs obligatorii, 
opţionale şi la libera alegere, prevăzute în contractul de studii pentru fiecare 
semestru, poate candida pentru obţinerea unei burse de studii.  

65. Elevii care au realizat integral Planul de învăţămînt sînt admişi la 
susţinerea examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă prin ordinul 

directorului, în baza deciziei Consiliului profesoral. 


