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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Consiliul de administraţie  al IP Centrul de excelenţă în transporturi (IP CET) 

activează în temeiul Codului Educaţiei, capitolul IV, art.69, aliniatele (5) şi (6) şi se  formează în 

temeiul Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de  excelenţă, capitolul III 

Mangementul şi structura Centrului de excelenţă, aprobat prin ordiul Ministerului Educaţii 

nr.1158 din 04 decembrie 2015, Regulamentul intern de activitate al centrului de Excelenţă în 

Transporturi  (aprobat prin decizia comună a directorului şi Comitetului sindical din 30.09.2015).  

2. Consiliul de administraţie  este organ executiv de conducere, cu rol de decizie în 

domeniul administrativ şi este condus de  către directorul Centrului de excelenţă în transporturi 

3. Consiliul de administraţie asigură activitatea managerială şi se constituie anual, la 

prima şedinţă a Consiliului profesoral. Şedinţele Consiliului  de administraţie  se convoacă o dată 

în lună. În caz de necesitate, sunt convocate şedinţe suplimentare.  

4. Şedinţele Consiliului de administraţie sunt deliberative daca la ele participă cel 

puţin 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului. 

5. La prima şedinţă a Consiliului  de administraţie este ales secretarul Consiliului  de 

administraţie. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale 

ședințelor Consiliului de administraţie. 

6. În Consiliul de administraţie sunt incluşi: un reprezentant al fondatorului, 

directorul, directorii adjuncţi, contabilul-şef,  şefii de secţii, şefii de catedre, metodistul, 

psihologul, şef bibliotecă,  preşedintele  comitetului sindical, 2 profesori, delegaţi de Consiliul 

profesoral, 2 elevi, delegaţi de Consiliul elevilor,  2 părinţi, delegaţi  de adunarea generală a 

părinţilor, agenţi economici. 

7. La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, fără drept de vot, 

cadre didactice, alt personal al instituţiei. 

8. Consiliul de administraţie  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul anual  

care este parte  a planului managerial anual de activitatea al Centrului de excelenţă în transporturi.  

9. Planul de activitate al Consiliului de administraţie est elaborat de către director, de 

comun acord cu şefii subdiviziunilor. 

10. Conţinutul şedinţelor Consiliului de administraţie  sunt consemnate în procese-

verbale, semnate de director şi secretatul Consiliului. 

 

II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

11. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

 Participă, prin reprezentanţii săi, în Comisia de concurs pentru desemnarea 

directorilor adjuncţi şi a şefilor de secţii. 

 Participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului Centrului de excelenţă în 

transporturi. 

 Avizează planul de dezvoltare strategică al Centrului de excelenţă în transporturi. 

 Avizează bugetul IP Centrul de excelenţă în transporturi. 

 Avizează Strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Centrului. 

 Aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaţionali. 

 Avizează proiecte de state de personal ale Centrului. 

 Propune Consiliului profesoral spre aprobare componenţa Comisiei de Evaluare 

Internă şi Asigurare a Calităţii (CEIAC). 



 Aprobă strategia calităţii şi Regulamentul de funcţionare al  CEIAC. 

 Contribuie la dezvoltarea managementului calităţii, care se realizează prin: strategii 

şi proceduri pentru asigurarea calităţii, proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 

periodică  a programelor de formare profesionaă şi activităţilor desfăşurate; proceduri obiective  şi 

transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, proceduri de evaluarea perioadică a calităţii 

corpului profesoral; proceduri de evaluare periodică a programelor  de formare profesională şi 

curriculumurilor; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la curriculă şi certificare, a 

diplomelor  la calificările oferite; funcţionalitatea  structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 

conform metodologiilor şi instrumentelor  ANACIP, abilitată   cu funţia de evaluare externă a 

calităţii învăţământului profesional tehnic. 

 Elaborează şi aprobă Raportul anual de evaluare internă a Centrului de excelenţă   

privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, care este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 

prin   publicare pe site-ul Centrului şi, la necesitate,  este pus la dispoziţia organelor abilitate cu 

evaluarea externă a învăţământului  profesional tehnic. 

 Cooperează cu agenţiile naţionale relevante în vederea participării la conceperea, 

pilotarea, aplicarea, actualizarea metodologiei şi instrumentelor de asigurare a calităţii în 

învăţământul profesional tehnic. 

 Realizează anual analize de investigare a opţiunilor candidaţilor, elevilor, 

absolvenţilor şi angajatorilor  privind calitatea serviciilor de formare profesională. 

 Elaborează propriul registru electronic a informaţiei privind calitatea serviciilor 

educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivelul Centrului de 

excelenţă: 

 Aprobă acordarea primelor pentru salariaţii CET. 

 Asigură aplicarea în practică a prevederilor cadrului legislativ şi normativ în 

vigoare. 

 Aprobă fişele de post ale angajaţilor instituţiei. 

 Aprobă Planuri de acţiuni în vederea organizării conferinţelor, aniversărilor etc. 

 Examinează realizarea planurilor de învăţământ şi a curriculumurilor  pe unităţi de 

curs. 

 Monitorizează şi evaluează periodic parcurgerea materiei de studii. 

 Examinează şi propune spre aprobare norma didactică anuală. 

 Discută şi adoptă hotărâri privind asigurarea tehnico-materială şi metodico-

didactică a procesului educaţional. 

 Discută argumentat acordarea  burselor de studii şi a burselor sociale pe semestre. 

 Evaluează achitatea taxelor de studii pe semestre a elevilor înmatriculaţi la studii în 

bază de contract. 

 Discută rezultatele comisiilor de controal intern  cu audit şi adoptă hotărârile 

corespunzătoare. 

 Analizeayă lunar rezultatele reuşitei şi frecvenţei  elevilor. 

 Discută rezultatele cazării elevilor în căminele instituţiei. 

 Analizază condiţiile de trai şi odihnă a elevilor în cămine şi intervine cu decizii în 

vederea redresării situaţiei, în caz de necesitate. 

 Elaborează măsuri vizând ocrotirea sănătăţii elevilor şi a personalului didactic. 

 Evoluează rezultatele   autoevaluării  personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nondidactic. 

 Analizează abaterile  comise de personalul instituţiei şi propune, după caz, 

sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare. 



Alte atribuţii ale Consiliului de Administraţie, decât cele specificate în prezentul 

Regulament, pot fi stipulate în regulamente interne şi aprobate de către Consiliul profesoral. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

 

12. Deciziile Consiliului de administraţie sunt consemnate în procesele-verbale ale 

şedinţelor. 

13. Hotărârile  Consiliului de administraţie  se aprobă prin vot deschis cu simpla 

majoritate de voturi. 

14. Hotărârile Consiliului de administraţie sunt puse în aplicare prin ordinul 

directorului CET şi sunt obligatorii pentru personalul instituţiei. 

15. Procesele-verbale şi materialele adiacente se păstrează într-un dosar, în 

conformitate cu Nomenclatorul dosarelor  instituţiei. 

16. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie  se înregistrează în 

registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraţie, care se păstrează în CET, se 

îndosariază şi se nomerotează  paginile. Pe ultima foaie, directorul CET autentifică prin semnătură 

şi aplicarea ştampilei numărul paginilor din Registru. 


