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METODOLOGIE 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

COLEGIULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR NONUNIVERSITAR 
 
 

Partea I. Dispoziţii generale 
 

Art.1. Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea, în anul şcolar 2014-
2015, a Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar, structură fără personalitate juridică, 
înfiinţată în cadrul Universităţii din Piteşti.  
 
Art.2. Înfiin ţarea Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar s-a făcut în condiţiile legii, 
conform următoarelor documente de referenţă: 
 - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Ordinul 4542/08.09.2014, privind aprobarea metodologiei cadru privind organizarea 
şi funcţionarea învăţămâtului terţier nonuniversitar; 
 - Hotărâre de Guvern nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 
pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare; 
 - Hotărâre de Guvern nr. 1144 din 29.09.2005 privind aprobarea nomenclatoarelor 
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, 
precum şi durata de şcolarizare; 
 - H.G. nr 918/2013 privind Cadrul Naţional al Calificărilor; 
 - Ordinul 5343/2011 privind Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal; 
 - Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti. 
 
Art.3. a) Înfiinţarea Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar s-a realizat prin Hotărârea 
Senatului Universităţii din Piteşti nr. 130, din 25 iulie 2014, la propunerea Consiliului de 
Administraţie. 
 b) Sediul Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar este stabilit în str. Fudătura 
Teilor nr. 4, Piteşti (Corpul D) 
 c) Resursa umană şi resursele materiale pentru programele de studii aprobate conform 
legii sunt asigurate de facultăţile care deţin aceste programe la nivel de licenţă şi care vor 
coordona activitatea acestor programe din cadrul Colegiului. 

Art.4. Colegiul este condus de un director; ocuparea postului se face conform Cartei 
Universităţii din Piteşti. 

Partea a II-a.  
Organizarea procesului educaţional în cadrul Colegiului de învăţământ terţiar 

nonuniversitar 
 
Art.5. a) Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar se organizează la forma de învăţământ 
cu frecvenţă pentru calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului 5, conform 
Cadrului Naţional al Calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. 
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 b) Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt: 

– cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de 
studiu şi conștientizarea limitelor cunoştintelor respective  

– o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative 
la probleme abstracte  

– gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt 
imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora. 

Art.6. a) Calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare sunt 
conforme celor menţionate în Registrul Naţional al Calificărilor - RNC, care se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului. Până la aprobarea RNC se utilizează nomenclatoarele calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregatirea prin învăţămantul preuniversitar 

b) Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar organizat în cadrul Universităţii din 
Piteşti are o durata de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul 
de credite dobândite, şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională 
(SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru calificările 
respective.  

c) Învăţământul terţiar nonuniversitar se organizează în Colegiul de învătământ terţiar 
nonuniversitar conform prezentei metodologii-cadru, numai în domeniile şi 
calificările pentru care Universitatea  din Piteşti are autorizate/acreditate  programe 
de licență (nivel 6 CNC) corespunzătoare. 

Art.7.  a) Taxele de admitere la Colegiu se stabilesc la propunerea Consiliului de 
Administraţie din instituţia de învăţământ superior acreditată şi se aprobă prin hotărâre a 
Senatului.  
 b) Candidaţii admişi încheie un contract de şcolarizare cu instituţia de învăţământ 
superior acreditată.  
 c) Taxa corespunzătoare şcolarizării se aprobă de către Senatul universităţii, la 
propunerea Consiliului de Administraţie, şi se afişează odată cu planul de şcolarizare.  

Art.8.   a) Admiterea la Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar se desfăşoară după 
metodologia proprie de admitere avizată de Consiliu de Administraţie şi  aprobată de Senat, 
întocmită conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul 
postliceal. 

Art.9.   1) Sunt admişi la studii absolvenţii de licee, în condiţiile stabilite de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu şi fără diplomă de bacalaureat. 

2) Persoanele aflate în disponibilitate sunt admise la formarea profesională non-
universitară pentru obţinerea unei a doua calificări numai în bază de contract cu taxă de studii. 
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Art.10. Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării în 
Colegiul din cadrul Universităţii din Piteşti, se realizează în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţămâtului 
postliceal.  
 
 
 

Partea a III -a.  
Funcţionarea procesului educaţional în cadrul Colegiului de învăţământ terţiar 

nonuniversitar 
 

Art.11. Învăţământul terţiar nonuniversitar la Colegiul din Piteşti se realizează prin 
învăţământ cu frecvenţă, în grupe academice de 20 - 30 de elevi; grupa poate avea, în mod 
excepţional, până la 40 de elevi, având în vedere gradul mare de abandon şcolar. 
 
Art.12. a) Anul de studii în învăţământul profesional nonuniversitar începe la 01.10.2014, are 
o durată de la 36 pînă la 42 de săptămâni, repartizate în două semestre relativ egale, care 
cuprind stagiile de practică şi la care se adaugă cele două vacanţe.  
 

b) Durata orei academice este de minim 45 de minute. Se admite efectuarea lecţiilor-
perechi cu durata de 80 de minute (modul 2 ore).  

  
Art.13. Lista calificărilor care se propun a fi şcolarizate în cadrul Colegiului de învăţământ 
terţiar nonuniversitar din Universitatea din Piteşti, în anul şcolar 2014-2015, însoţită de planul 
de şcolarizare (care cuprinde calificările/ocupaţiile profesionale şi numărul de locuri pentru 
fiecare domeniu), va fi supusă aprobării prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art.14. Instruirea practică a elevilor din Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar  se 
desfăşoară în atelierele şi laboratoarele instituţiei de învăţământ superior respectiv, în unităţile 
economice de stat şi private cu sprijinul facultăţilor coordonatoare. 
 
Art.15. (1) Conţinutul învăţământului terțiar nonuniversitar este asigurat prin Curriculum-ul 
naţional,  care include: 

a) Curriculum-ul de bază; 
b) Planul-cadru pentru învăţământul profesional nonuniversitar; 
c) Curricula disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ. 
  
 (2) Planul-cadru cuprinde disciplinele obligatorii, opţionale, facultative, precum şi 

numărul maxim şi minim de ore aferente, în funcţie de profil, specializare; unele cerinţe 
generale faţă de elaborarea planurilor de învăţământ şi faţă de evaluarea cunoştinţelor.  

  
(3) Curriculum-ul  formării profesionale în învăţământul terţiar nonuniversitar se 

elaborează în baza Standardelor educaţionale de stat şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale.  
                 
    (4) Curriculum-ul în învăţământul terţiar non-universitar va conţine module, 
măsurate în credite, corelate cu  cele din  Universitatea din Piteşti. 
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Art.16. Programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studii, respectiv modulele de 
pregătire opţionale, se elaborează la nivelul Colegiului cu consultarea Consiliului profesoral, 
a Consiliului consultativ al elevilor, a structurii asociative a părinţilor, precum şi a 
reprezentanţilor comunităţii locale şi, după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de 
învăţământ are relaţii pentru pregătirea practică a elevilor. Programele şcolare sunt aprobate 
de Consiliul de Administraţie al Universităţii din Piteşti. 

 
Art.17. Evaluarea are ca scop  orientarea  şi optimizarea  învăţării.  
            (a) Toate evaluările se realizează pe baza Standardelor naţionale de evaluare pentru 
fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.  
 (b) La Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar, rezultatele evaluării se exprimă 
prin note de la 1 la 10. 
  (c) Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării, în 
Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar din Universitatea din Piteşti, se realizează în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea 
metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale 
a absolvenților învăţământului postliceal.  
 
 
 

Partea a IV-a.  
Managementul Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar 

 
Art.18. Organul  administrativ la Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar este Consiliul 
profesoral, iar consultativ, Consilul de administraţie format din cadrele didactice universitare 
care coordonează programele de studii şi şefii de catedră.  

 (1) Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar al universităţii are: catedre, 
ateliere de instruire practică şi laboratoare. 

 (2) Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar este condus de Consiliul 
profesoral, prezidat de directorul Colegiului. 

 (3) Viaţa comunităţii academice în Colegiul de învăţământ terţiar 
nonuniversitar din cadrul Universităţii din Piteşti este reglementată de un Regulament de 
Ordine Interioară elaborat şi aprobat de către Consiliul profesoral în temeiul Cartei 
universitare şi a actelor normative în vigoare.  
 
Art.19. Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar este administrat de către Universitatea 
din Piteşti în subordonarea căreia acesta se află. 

 (1) Universitatea din Piteşti exercită conducerea metodologică a Colegiului de 
învăţământ terţiar nonuniversitar. 
     (2) Directorul Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar se numeşte în 
funcţie pe bază de concurs, conform Cartei Universităţii din Piteşti. 
 
Art.20. Atribuţiile Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar sunt: 

a) asigură promovarea reformelor educaţionale în domeniul învăţământului terţiar 
nonuniversitar; 

b) asigură îndeplinirea planului de admitere; 
c) organizează acţiuni de orientare profesională în scopul formării unei generaţii de 

absolvenţi competitivi pe piaţa muncii; 
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d) instituţia de învăţământ este responsabilă de calitatea pregătirii profesionale a 
viitorului specialist;     

e) asigură instruirea, specialiştilor calificaţi conform Standardelor educaţionale de 
stat pentru nivelul 5; 

f) elaborează planurile de învăţământ, programele de studii, materiale didactice şi 
curriculum-ul şcolar pe discipline în modul stabilit de Ministerul Educaţiei 
Naţionale; 

g) contribuie la orientarea şi consilierea absolvenţilor în vederea absorbţiei pe piaţa 
muncii; 

h) asigură procesul educaţional cu cadre didactice calificate; 
i) asigură perfecţionarea profesională a cadrelor didactice implicate în programele de 

studii; 
j) stabileşte structura anului şcolar care se aprobată de Senatul Universităţii din 

Piteşti. 
 

Partea a V-a. 
Baza tehnico-materială şi resursele financiare 

 
Art.21. a) Sursa principală de finanţare a Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar o 
constituie mijloacele bugetare şi taxele elevilor; pentru anul şcolar 2014-2015 sursa de 
finanţare va fi numai din taxele de şcolarizare.  

b) Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar de stat poate beneficia şi de alte surse 
legale de finanţare, cum ar fi:  

1) mijloace provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea adulţilor, din 
lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract; 

2) veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul 
de  învăţământ (ateliere experimentale etc.),  

3) sponsorizările şi veniturile provenite din colaborarea internaţională, precum şi 
sponsorizările  de la persoanele fizice şi juridice. 

 
Art.22. a) Baza tehnico-materială a Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar se 
constituie din clădiri, instalaţii, bibliotecă, laboratoare, ateliere, terenuri, echipamente, utilaje 
şi alte mijloace tehnico-materiale prevăzute de normative, asigurate de către Universitatea din 
Piteşti. 

b) Unităţile economice participă la formarea profesională iniţială  şi avansată prin 
asigurarea instruirii practice a elevilor în cadrul unităţilor respective. 

 
 

Partea a VI-a. 
Resurse umane 

 
Art.23. (1) Personalul Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar se compune din 
directorul Colegiului, cadre didactice titulare sau asociate şi personal administrativ-auxiliar. 

(2) Cadre de conducere (manageri) sunt: directorul, şefii de catedre, responsabilii cu 
coordonarea din facultăţi. 

(3) Cadrele didactice sunt: profesori din învăţământul profesional non-universitar,  
maiştri-instructori, metodişti, psihologi. 

(4) Personalul administrativ-auxiliar: administratorii clădirilor de studiu şi ai 
căminelor, magazinerul şi alte categorii de angajaţi: inginer-programator, bibliotecar, lucrător 
medical aparţinând Universităţii din Piteşti.. 
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(5) Modul de angajare a personalului didactic în Colegiul de învăţământ terţiar 
nonuniversitar se stabileşte de către Universitatea din Piteşti în conformitate cu prevederile 
Codului Muncii, Legii nr. 1/2011 şi altor reglementări din domeniu. 

(6) Norma didactică în Colegiul de învăţământul terţiar nonuniversitar este de 18 ore 
săptămînal sau 720 de ore anual.  

 
Art.24. Elev al Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar este persoana care a fost 
înmatriculată  la studii în anul şcolar respectiv, conform prevederilor legale. 

(1) Elevului Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar i se eliberează carnetul  de 
elev (modelul fiind conform legislaţiei în vigoare). 

(2) Elevii Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar se bucură de libertatea 
informaţiei şi expresiei în măsura în care exercitarea acestor libertăţi nu afectează 
funcţionarea normală a instituţiei de învăţământ, viaţa comunităţii elevilor, activitatea 
cadrelor didactice, a personalului administrativ şi tehnic. 

(3) Elevii participă la gestiunea Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar în 
condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele instituţiei de învăţământ. Ei participă, de 
asemenea, la organizarea activităţilor culturale şi sportive în cadrul  asociaţiilor constituite în 
acest scop.  

(4) În condiţii legale, elevii din Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar se pot 
constitui  în asociaţii sau organizaţii care au drept scop apărarea intereselor lor.  

(5) Elevii din Colegiul de învăţământ terţiar non-universitar au următoarele obligaţii: 
a) participarea obligatorie la activitatea şcolară; 
b) să respecte Statutul şi Regulamentul de ordine interioară al Colegiului de 

învăţământ terţiar nonuniversitar; 
c) să demonstreze un comportament civilizat, să respecte normele de 

conveţuire în colectiv, să folosească şi să păstreze în perfectă stare 
patrimoniul Colegiului şi al Universităţii din Piteşti. 

d) să restituie instituţiei  de învăţământ costul bunurilor materiale ce au fost 
deteriorate de ei; 

e) să participe, în caz de necesitate, la munca social-utilă (amenajarea 
teritoriului, reparaţie); 

 
(6) Încălcarea de către elevii Colegiului de învăţământ terţiar nonuniversitar a 
prevederilor prezentei metodologii, a prevederilor Statutului sau a regulamentelor în 
vigoare,  conduce la sancţionarea lor, inclusiv la exmatriculare. 

 
Partea a VII-a. 
Dispoziţii finale 

 
Art.25. Evaluarea şi acreditarea Colegiului de învăţământ  terţiar nonuniversitar, drepturile şi 
obligaţiile elevilor şi cadrelor didactice sunt reglementate de Legea-cadru a învăţământului. 
 
Art.26. Prezenta metodologie privind organizarea şi funcţionarea Colegiului  de învăţământ 
terţiar nonuniversitar a fost dezbătută şi aprobată în Ședința Senatului Universității din Piteşti 
din data de 26.09.2014.   
 
Art.27. Prezenta metodologie privind organizarea şi funcţionarea Colegiului  de învăţământ 
terţiar nonuniversitar poate fi modificată şi completată ca urmare a modificărilor apărute în 
legislaţia din domeniu. 
 


