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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

          Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Instituției Publice Liceul 

Teoretic „Onisifor Ghibu” (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul 

reglementării activităţii Instituției Publice Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”  cu 

autonomie financiare. 

 Termenii utilizaţi în prezentul Regulament se definesc după cum urmează: 

Plafon – volumul cheltuielilor în temeiul cărora se elaborează proiectul de buget al 

noului an financiar pentru instituţiile participante la experiment; 

Cheltuieli variabile – cheltuieli determinate convenţional de volumul serviciilor 

prestate, adică de numărul de elevi; 

Cheltuieli fixe – cheltuieli nedeterminate convenţional de volumul serviciilor prestate, 

adică de numărul de elevi; 

Transferuri categoriale – mijloace financiare, calculate în baza de formulă, alocate 

cu titlu definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetul municipal, în 

scopul finanţării instituţiilor de învăţământ; 

Transferuri categoriale complementare – mijloace financiare alocate cu titlu 

definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetul municipal, în scopul 

prevenirii  posibilei reduceri a bugetelor instituţiilor în legătură cu aplicarea formulei şi 

în scopul stimulării procesului de raţionalizare a reţelei de instituţii de  învăţământ şi 

de clase. 

 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova, Codului Educației, Strategiei Naţionale de Descentralizare, 

Hotărârilor de Guvern nr.484 din 05.07.2011 „Cu privire la Planul naţional de 

acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie”, nr.728 din 

14.11.2012 „Cu privire la Proiectul pentru finanţarea pe baza de formulă a 

instituţiilor de învăţământ primar secundar general,  finanţate din bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale”, Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea liceelor şi altor acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării. 

 În incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  cu autonomie 

financiară se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, implicarea elevilor 

în activităţi de organizare şi propagare politică, prozelitismul religios violent, precum 

şi orice alte activităţi şi care încalcă normele generale de moralitate, periclitează 

integritatea fizică sau psihică a elevilor. 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” cu autonomie financiară 

este o instituţie de învăţământ secundar general, care asigură elevilor o pregătire 

teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale necesară pentru 

continuarea studiilor în învăţământul superior sau în instituţii de învăţământ 

profesional-tehnic. 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” cu autonomie financiară se 

înfiinţează, se reorganizează şi se desfiinţează în conformitate cu prevederile Codului 

Educației, Legea privind aprobarea regulamentului de evaluare şi acreditare a 
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instituţiilor de învăţământ, prin decizia Ministerului Educaţiei de comun acord cu 

autorităţile administraţiei publice locale. 

 Numărul de elevi în clase este stabilit de Ministerul Educaţiei şi nu îl va depăşi 

pe cel prevăzut pentru capacitatea de proiect a instituţiei. 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  cu autonomie financiară a 

trecut de la balanţa contabilă a contabilităţilor centralizate din sectoare la autogestiune, 

atribuindu-se cod fiscal. 

 Instituția Publică Liceul  Teoretic „Onisifor Ghibu”  elaborează  propriul 

Regulament intern care se ia în dezbatere şi se avizează de către Consiliul Profesoral al 

instituţiei şi se coordonează cu Direcţia Generală, Educaţie, Tineret şi Sport. 

 

II. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 

        Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  cu autonomie financiară 

este obligată să şcolarizeze, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au 

domiciliul  în aria de cuprindere a instituţiei de învăţământ respective. Înscrierea se 

efectuează în temeiul cererii din partea părintelui/tutorelui legal. 

 Înscrierea se efectuează în baza unei solicitări scrise de către părinte / tutorele 

legal şi se aprobă de către conducătorul instituţiei de învăţământ, în limita planului de 

şcolarizare aprobat de Organul Local de Specialitate. 

 În instituţie poate funcţiona clase cu un număr mai mic decât cel stabilit, la 

decizia administraţiei publice locale, cu acordul Direcţiei generale, educaţie, tineret şi 

sport. 

 Procesul educaţional se organizează în temeiul Planului-cadru, aprobat de 

Ministerul Educaţiei. 

 Ora de curs durează 45 de minute, cu o pauză de 10-15 minute, după fiecare oră 

şi cu o pauză de 15-20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. 

 În clasa I durata orei de curs este de 35 minute, în primul semestru. 

 Admiterea elevilor în învăţământul liceal  se face prin concurs, în temeiul  

Regulamentului de admitere în licee, elaborat de Ministerul  Educaţiei, Culturii și 

Cercetării. 

 Învăţământul liceal se organizează diferenţiat, pe profiluri: real şi  

 umanist.  

 La deschiderea claselor a X-a de liceu se va ţine cont de prevederile 

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor, aprobat prin ordinul 

Ministrului Educaţiei nr. 415 din 06.11.2006, art. 6, care stipulează că liceele se 

înfiinţează cu cel puţin două clase de-a X-a. 

 În Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, la nivelul claselor 

primare şi gimnaziale funcţionează și clase cu profil coregrafic, muzical-coral de arte 

plastice. Clasele cu profil muzical-corale, de coregrafie şi de arte plastice se  

organizează pentru copiii cu aptitudini deosebite în domeniul artelor. Înmatricularea 

elevilor în clasa Întâi cu profil muzical-corale, de coregrafie şi de arte plastice se 

realizează prin testarea elevilor pentru a depista aptitudinile în domeniul solicitat. 
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 În  clasele de liceu se creează condiţii pentru asigurarea pregătirii opţionale a 

elevilor, ca parte integrantă a procesului de instruire. 

 Învăţământul liceal se încheie cu susţinerea examenului de bacalaureat, care se 

desfăşoară în conformitate cu Regulamentul respectiv elaborat de Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării. 

 La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de 

bacalaureat, care conferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate 

specialităţile de profil sau cele înrudite, în conformitate cu Regulamentul de admitere 

în învăţământul superior elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

 În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut, în cadrul 

sesiunilor, cel mult de două ori în următorii trei ani. 

  

III. STRUCTURA  ANULUI  ŞCOLAR 

 

Anul şcolar se organizează în două semestre, începe la 1 septembrie şi se  

încheie la 31 august al anului calendaristic următor. Orele de curs se finalizează la 31 

mai a fiecărui an de studii. Pentru susţinerea tezelor semestriale de iarnă se stabilesc 

ultimele două săptămâni ale semestrului. 

 Având în vedere necesitatea pregătirii temeinice către evaluările finale a elevilor 

din clasele a IV-a, a IX-a şi a XII-a, semestrul al doilea al anului şcolar se va încheia la 

25 mai. 

 Pe parcursul anului de studii, elevii beneficiază de cinci vacanţe: de toamnă, de 

iarnă, de primăvară, de Paşte şi cea de vară, în conformitate cu prevederile din Planul-

cadru elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 Structura anului şcolar (durata semestrelor, vacanţelor, perioada evaluărilor de 

certificare: teze, examene de bacalaureat) se stabileşte anual de către minister. 

Programul de lucru al instituției este de la ora 08.00 până la ora17.00. Lecțiile sunt 

realizate într-un schimb, conform următorului orar de sunete: 

                        08.00 – 08.45 

                        09.00 – 09.45 

                        10.00 – 10.45 

                        10.55 – 11.40 

                        11.50 – 12.35 

                        12.55 – 13.40 

                        13.50 – 14.35 

                           

  

IV. ACTIVITATEA  INSTRUCTIV-METODICĂ 

 

        Activitatea instructiv-educativă în Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu”  se desfăşoară conform obiectivelor educaţionale prioritare, concretizate în 

planurile de învăţământ, curriculumului disciplinar, instrucţiunile metodice, ordinele, 

dispoziţiile ministerului şi cele ale  Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport. 
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 Planul anual de activitate şi programele semestriale se discută şi se aprobă de 

Consiliul Profesoral. La finele fiecărui semestru, Consiliul Profesoral generalizează 

activitatea instructiv-educativă a instituţiei şi stabileşte obiectivele pentru următoarea 

perioadă. 

 Disciplinele obligatorii şi numărul de ore prevăzute pentru fiecare an de studiu 

sunt stabilite prin Planul-Cadru aprobat de minister şi nu este admisă excluderea unor 

obiecte de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzute pentru fiecare din 

acestea. 

         Planul-Cadru pentru clasele cu profil se elaborează anual, numai în cazul dacă se 

alocă resurse bugetare suficiente de către Consiliul Municipal Chișinău prin care să se 

salarizeze cadrele didactice de la profilul coregrafic, muzical-coral și arte plastice. 

Directorul instituției încheie contracte individuale cu angajații de la clasele cu 

profil arte în care se stipulează punctul prin care cadrele didactice sunt familiarizate că 

vor putea activa în cazul când sunt resurse bugetare adiționale pentru remunerarea lor. 

În caz că nu se găsesc resurse, cadrele didactice se vor disponibiliza. 

 Respectarea conţinutului programelor, parcurgerea integrală şi ritmică a materiei 

sunt obligatorii pentru întreg personalul didactic. 

 Procesul instructiv-educativ se realizează prin ore de studii, seminare, lucrări 

practice, de laborator şi alte activităţi extraşcolare. 

 Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se efectuează ritmic, pe tot 

parcursul anului şcolar, prin evaluări orale şi scrise, activităţi practice şi de laborator, 

teze semestriale şi anuale. 

 

V. CONDUCEREA  ACTIVITĂŢII  LICEULUI TEORETIC „ONISIFOR 

GHIBU”. ORGANELE  ADMINISTRATIVE  ŞI  CONSULTATIVE. 

PERSONALUL DIDACTIC. 

 

 În Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu" cu autonomie financiară 

funcţionează următoarele organe administrative şi consultative: 

1) Consiliul Profesoral al instituţiei de învăţământ; 

2) Consiliul de Administraţie; 

3) Consiliul personalului de conducere; 

4) Consiliul Metodic; 

În instituţiile de învăţământ preuniversitar cu autonomia financiară activează: 

1. Personalul didactic de conducere, din care face parte directorul, directorii 

adjuncţi; 

2. Personal didactic de predare - profesorii; 

3. Conducătorul instituției determină efectivul limită al personalului didactic 

auxiliar, personalului tehnico-administrativ şi de contabilitate și îl aprobă la 

Consiliul de Administrație al instituției și îl coordonează cu Organul Local de 

Specialitate DGETS mun. Chișinău pe anul respectiv de studii. 

4. În instituție activează: 

a) comisii metodice; 

b) comisia metodică a diriginţilor. 
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5. În cadrul instituției sunt create Comisia de atestare a cadrelor didactice, 

Consiliul de Etică a cadrului didactic, Comisia profilactică, Comisia 

multidisciplinară intrașcolară pentru protecția copilului în situație de risc, 

Comisia de evaluare și asigurare a calității, alte comisii, reieșind din necesitățile 

instituției. 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

 Consiliul Profesoral al Instituției Publice Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” cu 

autonomie financiară, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este constituit 

din personalul didactic de predare şi este prezidat de către director. Secretarul 

Consiliului Profesoral este numit de către director. 

 Participarea personalului didactic la şedinţele  Consiliului Profesoral este 

obligatorie. 

 Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii: 

1. Analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi 

raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară; 

2. Dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, 

Programul de Dezvoltare a instituției; 

3. Dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate, precum şi eventualele completări sau modificări ale acestora; 

4. Alege cadrele didactice care fac parte din Consiliului de Administraţie şi 

actualizează, după caz, componenţa acestuia; 

5. Aprobă componenţa nominală a Comisiilor Metodice din unitatea de învăţământ; 

6. Validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare 

profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, 

diferenţe şi corigenţe; 

7. Numeşte membrii Consiliului de etică care cercetează abaterile disciplinare, 

săvârşite de personalul salariat al liceului, conform legislaţiei în vigoare; 

8. Stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului Consiliului de Etică, conform 

prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern; 

9. Decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri; 

10. Decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al 

liceului, conform reglementărilor în vigoare; 

11. Validează oferta de discipline opţionale și de profil arte pentru anul şcolar în curs; 

12. Dezbate şi avizează Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ, în cadrul unei 

şedinţe la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al liceului; 

13. Dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, a Direcţiei 

Generale, Educaţie, Tineret şi Sport sau din proprie iniţiativă proiecte de legi sau de 

acte normative care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite direcţiei 

generale propuneri de modificare sau de completare; 
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14. Dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-

educative din liceu. 

15. Aprobă planul de venituri și cheltuieli elaborat de director și contabilul-șef; 

16. Dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora; 

17. Aprobă Statutul instituției; 

18. Alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de Administraţie, Consiliul 

Metodic, alte comisii, reieșind din necesitățile instituției și actualizează, dacă este 

cazul, componenţa acestora;  

18. Aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din instituţie; 

19. Validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de 

fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de 

amânări, diferenţe şi corigenţe; 

20. Validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; 

21. Identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii 

educaționale din instituție. 

22. Consiliul Profesoral se întruneşte de două-trei ori în semestru. În cazuri 

excepţionale, Consiliul Profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către 

director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice. 

23. Problemele abordate și deciziile luate la ședința Consiliului Profesoral sunt 

consemnate în procese verbale. 

24. Deciziile Consiliului Profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic. În 

cazul în care deciziile Consiliului Profesoral încalcă legislaţia şcolară, directorul are 

drept de veto, informând despre acest fapt Organul Local de Specialitate Direcţia 

Generală, Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chișinău. 

 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

 

 Consiliul de Administraţie al Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu”  este format din nouă membri. Din Consiliul de Administraţie fac parte: 

directorul, un director adjunct, un reprezentant al administraţiei publice locale, două 

cadre didactice, un elev. Președinte al Consiliului de Administrație este ales de 

membrii Consiliului de Administraţie. Președinte poate fi orice membru al Consiliului 

de Administrație, în afară de directorul instituției. 

          Consiliul de Administraţie are următoarele competențe: 

1. participă, prin reprezentanții săi, în comisia de concurs pentru desemnarea 

directorului instituției de învățământ;  

2. participă, prin reprezentanții săi, la evaluarea directorului instituției de 

învățământ; 

3. avizează bugetul instituției; 

4. gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare; 
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5. aprobă componenta școlară a Planului-cadru la nivelul școlii; 

6. avizează normele de completare a claselor, numărul de clase și schema de 

încadrare a personalului de conducere. 

7. elaborează şi aprobă Regulamentul Intern al instituţiei şi urmăreşte respectarea 

lui de către toţi elevii şi întregul personal al liceului. 

 

CONSILIUL PERSONALULUI DE CONDUCERE 

 

          Consiliul personalului de conducere al Instituției Publice Liceul Teoretic 

„Onisifor Ghibu”  este format din director și directori adjuncți. Membrii  Consiliului 

personalului de conducere se întrunesc o dată în săptămână, conform ciclogramei 

aprobate și prezintă rapoarte săptămânale (oral și scris) despre realizarea planului de 

activitate. 

Consiliul personalului de conducere:  

1. Asigură aplicarea în practică a prevederilor Codului Educației, a ordinelor, 

instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de minister şi a celor elaborate de 

către Direcţia generală, educaţie, tineret şi sport; 

2. Elaborează Programe strategice, Planul managerial anual, programele 

semestriale şi pe domenii de activitate; 

3. Analizează periodic ritmicitatea parcurgerii materiei de studiu; analizează 

periodic nivelul de pregătire al elevilor; 

4. Stabileşte măsuri pentru crearea unui sistem de legătură între şcoală şi familie, 

prin intermediul comitetelor de părinţi; 

5. Monitorizează respectarea Regulamentul intern al instituţiei de către toţi elevii şi 

întregul personal al liceului; 

6. Elaborează şi aprobă Devizul de cheltuieli privind efectuarea reparaţiilor 

curente, consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice, organizarea şi 

desfăşurarea procesului educaţional; 

7. Analizează abaterile săvârşite de personalul instituţiei şi propune, după caz, 

sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare; 

8. Aprobă, în baza propunerilor şefilor de catedre metodice, acordarea primelor 

pentru personalul didactic, nedidactic și auxiliar; 

 Consiliul personalului de conducere raportează lunar sau de câte ori consideră 

necesar directorul sau membrii acestuia, la ședința de producere. 

 

  

PERSONALUL  DIDACTIC  DE   PREDARE 

 

 Numirea şi eliberarea din funcţii a personalului didactic de predare se efectuează 

conform prevederilor Codului Muncii. 

 Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, prezentul regulament şi prevederile contractului de muncă. 

 Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice şi ale altor salariaţi sunt stabilite în 

Regulamentul intern al instituţiei de învăţământ. 
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 Drepturile personalului didactic vizează: 

1. Respectarea demnităţii profesorului; 

2. Libertatea opiniei; 

3. Asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru 

perfecţionarea permanentă; 

4. Libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale; 

5. Alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un 

sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi resurselor 

învăţământului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, 

organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică; 

6. Dreptul de a beneficia de înlesniri stabilite de Regulamentul intern al instituţiei de 

învăţământ, de legislaţia în vigoare; 

7. Dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, 

naţionale şi internaţionale,  constituite legal. 

 

 Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii: 

1. Studiază planurile de învăţământ, programele analitice, manualele şcolare şi 

literatura de specialitate; 

2. Întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată; 

3. Elaborează proiecte didactice pentru lecţii; 

4. Realizează orele de predare în clasă; 

5. Asigură eficacitatea procesului educaţional; 

6. Stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului; 

7. Asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor 

extraşcolare; 

8. Organizează şi desfăşoară concursuri şcolare; 

9. Participă la activităţile catedrei metodice şi de dirigenţie, ale Consiliului Profesoral; 

10. Participă la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie, în cazul în care 

este solicitat. 

11. Monitorizează orele de dirigenţie; 

12. Colaborează cu familia elevilor; 

13. Participă la activităţile de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara şcolii; 

14. Îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului; 

15. Evoluează activitățile din cadrul procesului de atestarea a cadrelor didactice, 

conform regulamentului respectiv. 

 

VI. DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIUNILE  DIRECTORULUI 

 

 Directorul reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, 

inclusiv cu administraţia publică locală. 

 Funcţia de director poate fi deţinută de persoane cu studii pedagogice superioare 

cu stagiu de muncă de cel puţin 5 ani şi cu grad didactic. 

 Funcţia vacantă de director va fi ocupată prin concurs, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 
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 Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul 

Educaţiei, Culturii și Cercetării în baza reperelor stabilite. 

  

 Directorul: 

1. Coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativă 

a instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea eficientă a patrimoniului instituţiei de 

învăţământ; 

2. Asigură şi contribuie la dezvoltarea bazei didactice şi a celei tehnico-materiale; 

3. Asigură respectarea cerinţelor privind protecţia muncii, ocrotirea vieţii şi sănătăţii 

elevilor şi angajaţilor; 

4. Emite ordine conform obligaţiilor funcţionale; 

5. Repartizează bunurile şi resursele material-financiare; 

6. Încheie contracte, inclusiv referitoare la darea în arendă a spaţiilor libere (temporar), 

cu informarea în scris a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, deschide  conturi 

bancare, eliberează delegaţii, este ordonator secundar de credite; 

7. Este responsabil de întocmirea rapoartelor, corectitudinea ţinerii evidenţei contabile 

analitice şi sintetice a tuturor bunurilor proprietate publică a instituţiei gestionate, 

inclusiv a rapoartelor financiare; 

8. Numeşte şi eliberează din funcţii personalul didactic şi cel auxiliar, personalul 

tehnic şi contabilul; 

9. Stabileşte, în comun cu organizaţia sindicală, obligaţiile de serviciu ale  personalului 

angajat; 

10. Aprobă statul de funcţii al instituţiei pentru anul bugetar respectiv, în limita 

mijloacelor aprobate; 

11. Răspunde de corectitudinea modului de gestionare a mijloacelor bugetare şi 

speciale, utilizarea şi păstrarea conformă a mijloacelor băneşti şi a bunurilor, precum şi 

folosirea chibzuită a resurselor termoenergetice, electrice, a apei, etc; 

12. Verifică necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor 

bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

13.Monitorizează activitatea tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ. 

 

 Directorul asigură corectitudinea perfectării documentaţiei şcolare, conform 

Nomenclatorului dosarelor, completării, evidenţei, păstrării şi eliberării actelor de 

studii; 

 

VII. DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIUNILE  DIRECTORULUI  ADJUNCT 

 

 Directorul adjunct este numit prin concurs de către directorul instituţiei de 

învăţământ, cu coordonarea prealabilă a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, din 

cadrul profesorilor cu grad didactic, experienţă pedagogică şi vechime în muncă de cel 

puţin 3 ani. 

 Directorul adjunct are următoarele atribuţii: 

1. Poartă responsabilitate de organizarea optimă a procesului educaţional; 

2. Întocmeşte orarul activităţilor educaţionale; 
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3. Repartizează profesorilor, în colaborare cu şeful secţiei metodice, sarcinile 

didactice; 

4. Controlează, prin asistenţe la ore (cîte 3-5 ore săptămînal), prin verificarea 

proiectelor didactice, nivelul de pregătire al cadrelor didactice la ore; 

5. Dirijează activitatea metodică / de evaluare a elevilor; 

6. Asigură realizarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare; 

7. Elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi 

examinărilor elevilor repetenţi la încheierea situaţiei şcolare şi a concursurilor şcolare; 

8. Efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice; 

9. Coordonează activitatea comisiilor metodice; 

10. Monitorizează activitatea de formare continuă a cadrelor didactice; 

11. Execută obligaţiunile de serviciu ale directorului în lipsa acestuia. 

 

VIII. DIRIGINTELE 

 

 Activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este realizată de diriginte, care 

este desemnat de director. 

 Dirigintele are următoarele obligaţiuni funcţionale: 

1. Monitorizează activitatea clasei şi contribuie la soluţionarea problemelor cotidiene; 

2. Monitorizează frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi întreprinde 

acţiunile corespunzătoare; 

3. Analizează situaţia şcolară a elevilor şi informează administraţia şi părinţii despre 

randamentul şcolar; 

4. Ţine legătura cu profesorii care predau la clasa pe care o conduce în vederea 

obţinerii unor rezultate optime în instruirea şi educarea elevilor; 

5. Asigură educaţia igienico-sanitară a elevilor; 

6. Sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizează şi desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare; 

7. Completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte 

de şcolarizare; 

8. Calculează media generală a fiecărui elev; 

9. Întocmeşte darea de seamă cu privire la reuşita clasei şi o prezintă administraţiei 

instituţiei; 

10. Informează Consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o 

conduce; 

11. Asigură integritatea bunurilor materiale din sala de clasă repartizată spre 

gestionare. 

 

IX.  COMISIA METODICĂ A  DIRIGINŢILOR 

 

 Comisia metodică a diriginţilor este constituită din diriginţii tuturor claselor 

și are următoarele atribuţii: 

1. Ia în dezbatere unele probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de 

dirigenţie; 
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2. Analizează activitatea educativă organizată cu elevii; 

3. Promovează experienţa pozitivă a diriginţilor; 

4. Elaborează cerinţe educative unice faţă de elevi şi asigură respectarea lor. 

 

X.  COMISIA  METODICĂ 

 

 Comisia metodică se constituie din profesori care predau aceeaşi disciplină de 

învăţământ sau din personal didactic de la aceeaşi arie curriculară. 

 Şeful comisiei metodice este numit de către directorul liceului, cu consultarea 

membrilor ei. 

 Şeful comisiei metodice, în comun cu membrii acesteia, este obligat să analizeze 

conţinutul la disciplina respectivă, calitatea proiectelor de perspectivă şi să identifice 

metodele de realizare a obiectivelor generale şi specifice. 

 Şeful comisiei metodice: 

1. Stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice; 

2. Evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice şi propune Consiliului 

de Administraţie calificativele acestora, în baza unui raport argumentat; 

3. Organizează activităţi de formare continuă, ore publice, schimb de experienţă etc.; 

4. Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul comisiei 

metodice, cu  precădere la tinerii specialişti, noii veniţi în instituţia de învăţămînt; 

5. Elaborează rapoarte semestriale şi anuale cu privire la activitatea comisiei metodice 

şi le prezintă Consiliului Profesoral. 

          Comisia metodică are următoarele atribuţii: 

1. Elaborează propunerile cu privire la oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi 

strategia acesteia, obiectivele, finalităţile, resurse materiale şi umane, curriculumul la 

decizia directorului şcolii; 

2. Elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale; 

3. Consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

4. Elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 

5. Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

6. Monitorizează realizarea programei de studii şi metodologia de evaluare a elevilor; 

7. Organizează activităţi de pregătire a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare. 

 

XI.  CONTABILITATEA  INSTITUŢIEI 

 

Angajaţii contabilităţii sunt numiţi în funcţie de către conducătorul instituţiei. 

Angajaţii contabilităţii efectuează evidenţa contabilă sintetică şi analitică strict 

conform legislaţiei în vigoare, precum şi executarea devizului de venituri şi cheltuieli 

al instituţiei. 

Contabilitatea instituţiei: 

1. Este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite 

în fişa postului; 
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2. Elaborează şi repartizează, în comun cu directorul instituţiei, pe articole şi alineate 

ale Clasificaţiei bugetare, volumul cheltuielilor şi asigură repartizarea volumului 

veniturilor şi cheltuielilor aprobate ale instituţiei, cu confirmarea tuturor repartizărilor 

prin calcule relevante. 

3. Coordonează şi încheie în comun cu directorul contracte de achiziţionare a  

mărfurilor şi serviciilor, în limita mijloacelor financiare aprobate, conform legislaţiei 

în vigoare; 

4. Coordonează şi elaborează devizele de venituri şi cheltuieli de mijloace speciale şi 

prezintă pentru generalizare DGETS pentru ulterioara aprobare de către Consiliul 

Municipal Chişinău; 

5. Este responsabil de perfectarea dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale; 

6. Contribuie la atragerea fondurilor, investiţiilor proiectelor pentru necesităţile 

instituţiei; 

7. Participă la desfăşurarea inventarierii anuale şi a celei ocazionale a tuturor bunurilor 

materiale şi a celor băneşti, în termenele stabilite şi în conformitate cu cerinţele 

stabilite cu legislaţia în vigoare. 

 

 

XII.  ACTIVITATEA  ECONOMICO-FINANCIARĂ  ŞI  PATRIMONIUL 

 

 Finanţarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”  se efectuează în 

modul stabilit din următoarele surse: 

1. Mijloace de la bugetul de stat (transferuri categoriale şi transferuri categoriale 

complementare), bugetul municipal Chişinău în baza normativelor aprobate de 

Ministerul Finanţelor anual pentru un elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în 

modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţământ secundar general, în baza 

devizului de cheltuieli aprobat în modul stabilit, prin intermediul Direcţiei generale 

educaţie, tineret şi sport. 

2. Venituri provenite din activităţi desfăşurate în baza contractelor, sponsorizărilor, 

alocaţiilor, inclusiv donaţiile benevole de la întreprinderi, instituţii, organizaţii de stat, 

cele obşteşti, cooperatiste, particulare, precum şi de la părinţii elevilor, prin 

intermediul conturilor bancare speciale, la Trezorăria teritorială Chişinău, în 

conformitate cu Clasificaţia bugetară; 

3. Din prestarea serviciilor contra plata, mijloacele speciale provenite în urma dării în 

arendă a unor spaţii libere, inclusiv pentru activităţi temporare; 

4. Mijloacele financiare destinate pentru alimentaţia elevilor claselor I-IV, V-IX 

alocate suplimentar din contul bugetului municipal; 

 Fondurile fixe şi circulante sunt proprietate municipală şi se atribuie instituţiei 

de învăţământ cu drept de gestiune operativă. 

 Instituţia de învăţământ gestionează în mod independent mijloacele financiare 

alocate şi disponibile şi are deschise la bancă conturi de decontare şi alte conturi în 

sistemul trezoreal. 

 Ordonatorul acestor mijloace financiare este directorul şcolii. 
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 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor 

bugetare, mijloacelor speciale şi a altor surse legale ale instituţiilor de învăţământ. 

 Concomitent, baza tehnico-materială poate fi completată de ministere, 

departamente, agenţi economici, autorităţile publice locale, care au dreptul să transmită 

instituţiilor de învăţământ utilaje, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, 

terenuri etc. cu titlu de sponsorizare a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea 

profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii. 

 Se interzic: 

1. Încasările de bani de la părinţi de către persoanele fizice neautorizate; 

2. Intimidarea, sub orice formă, a elevilor/părinţilor în vederea obligării lor să facă 

vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri; 

3. Organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţii didactice cu plată; 

 Alocaţiile financiare pentru necesităţile instituţiei se fac pe principii strict 

benevole, cu destinaţie concretă, la contul special al instituţiei de învăţământ sau la un 

alt cont deschis în acest scop, cu eliberarea recipiselor sau bunurilor corespunzătoare. 

 Beneficiarii mijloacelor băneşti încasate de la donatorii benevoli vor prezenta 

anual dări de seamă în faţa donatorilor, cu privire la utilizarea sumelor încasate. 

 Activităţile didactice contra plată pot fi organizate şi desfăşurate numai de 

persoanele fizice sau juridice care au obţinut licenţa de prestare a serviciilor 

educaţionale şi de instruire conform Legii Republicii Moldova privind licenţierea unor 

genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.2001. 

 Directorul instituţiei poartă responsabilitate pentru respectarea strictă a 

prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 Activitatea economico-financiară se efectuează conform prevederilor actelor 

normative în vigoare. 

 Baza materială a instituţiei de învăţământ include spaţii pentru procesul de 

învăţământ, mijloace de învăţământ şi cercetare, biblioteci, staţiuni didactice şi de 

cercetare, ateliere şcolare, cămine, cantine, baze cultural-sportive. 

 Bunurile materiale ale instituţiilor de învăţământ pot fi transferate altor unităţi 

de învăţământ cu consultarea opiniei conducerilor unităţilor şcolare, aprobarea 

Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi a autorităţilor publice locale. 

 Inventarierea şi casarea mijloacelor fixe se efectuează în conformitate cu 

prevederile actelor normative în vigoare. Directorul şi contabilul-şef sunt responsabili 

de legalitatea operaţiilor contabile nominalizate. 

 Evidenţa contabilă şi statistică, precum şi remunerarea personalului şcolii se 

efectuează conform legislaţiei în vigoare. 

 Instituţia dispune de contabilitate proprie, iar dările de seamă contabile pe 

mijloace bugetare, operative, trimestriale şi anuale vor fi prezentate Direcţiei generale, 

educaţie, tineret şi sport, conform graficului stabilit şi în conformitate cu Regulamentul 

privind prezentarea rapoartelor financiare de către instituţiile publice. Suplimentar, vor 

prezenta informaţii conform unor indicatori, forme şi termene stabilite de către 

Ministerul Educaţiei, Direcţiei Generale Finanţe. 

 Controlul financiar asupra executării devizului de venituri şi cheltuieli se 

efectuează de către organele Serviciului Control Financiar şi Revizie. 
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 Ministerul Finanţelor sau Direcţia Generală Finanţe, precum şi Direcţia generală 

educaţie, tineret şi sport sunt în drept să efectueze controale tematice privind 

corectitudinea elaborării şi executării devizului de venituri şi cheltuieli. 

 Rezultatele executării devizului de venituri şi cheltuieli sunt examinate de către 

autorităţile reprezentative şi deliberative respective, cu adoptarea deciziilor 

corespunzătoare. 

 Mijloacele bugetare alocate instituţiei de învăţământ şi veniturile din surse 

legale sunt intangibile. 

 Rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu autonomie 

financiară se realizează în următoarele cazuri: 

1. Modificarea plafoanelor de cheltuieli, estimate de Ministerul Finanţelor, conform 

prevederilor punctului 7 subpunctul 1) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.728 din 02.10.2012; 

2. Lichidarea, comasarea sau fuzionarea instituţiei; 

3. Schimbarea numărului de elevi în instituţie cu 5 % şi mai mult în legătură cu 

transferul acestora de la o instituţie la alta. 

 Direcţia generală, educaţie, tineret şi sport şi Direcţiei generale economie, 

reforme şi relaţii patrimoniale. 

 

XIII. DOCUMENTAŢI A 

 

 Instituţiile de învăţământ preuniversitar cu autonomie financiară realizează 

activitatea de secretariat în baza Nomenclatorului dosarelor unităţilor şcolare, aprobat 

anual de către directorul instituţiei. 

 Documentaţia liceului se dactilografiază atât pe suport electronic, cât şi pe 

hârtie, conform programelor electronice tipizate pentru domeniul învăţământului. 

 Completarea şi perfectarea documentaţiei se efectuează în conformitate cu 

prevederile actelor normative cu privire  la documentaţia şcolară, aprobate de 

Ministerul Educaţiei şi Arhiva de Stat. 

 

XIV. DISPOZIŢII FINALE 

 

 Din punct de vedere administrativ şi ştiinţifico-didactic Instituția Publică Liceul 

Teoretic „Onisifor Ghibu” cu autonomie financiară se subordonează Direcţiei generale 

educaţie, tineret şi sport, iar din punct de vedere financiar Direcţiei generale finanţe. 

 Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul 

Educaţie, Culturii și Cercetării, în baza reperelor stabilite. 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”cu autonomie financiară, 

poartă numele vestitului cărturar, pedagog transilvănean Onisifor Ghibu, care s-a 

evidenţiat printr-o activitate ştiinţifică, culturală şi națională remarcabilă în istoria 

Republicii Moldova. 

 Decizia cu privire la atribuirea numelui a fost luată de administraţia publică 

locală, cu informarea ulterioară a Ministerului Educaţiei. 
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 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” prezintă, la solicitare, 

organelor ierarhic superioare, în termenele stabilite, informaţii şi rapoarte despre 

organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional. 

 În Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” se completează şi se 

păstrează formulare şi acte de studii conform Instrucţiunii „Cu privire la evidenţa, 

perfectarea, păstrarea şi eliberarea actelor de studii”, elaborată de Ministerul Educaţiei. 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” are dreptul de a stabili 

contacte şi a încheia acorduri de colaborare directă cu instituţiile de învăţământ din ţări 

străine în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

Directorul Instituției Publice  Elena Cernei 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

  

 
 


