
 



Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă, responsabilă de activitatea de pregătire a 

muncitorilor calificați pentru diverse domenii ale economiei naţionale. 

2. Secţia se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei în baza deciziei 

Consiliului de administraţie, confirmată de fondator. 

3. Regulamentul de activitate a secţiilor didactice constituie un sistem unitar de norme 

obligatorii pentru personalul de conducere, elevi, diriginţi. 

4. Secţia execută lucrări de organizare, monitorizare și control a activităţii didactice a elevilor, 

precum şi frecvenţa acestora. 

 

 

Capitolul II 

ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE SECŢIE 

 

5. Şeful de secţie didactică are următoarele atribuţii: 

a) elaborează planul anual şi cel semestrial de activitate al secţiei;  

b) elaborează documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de 

învăţământ;  

c) elaborează şi prezintă rapoarte semestriale, anuale, precum şi alte informaţii, solicitate de 

către director, directorii adjuncţi;  

d) întocmeşte orarul texzelor şi examenelor la secţie; 

d) organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare, reexaminare pentru 

elevii restanţieri;  

e) monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia respectivă;  

f) familiarizează cadrele didactice, diriginţii cu instrucţiuni de completare a catalogului şi 

controlează respectarea acestuia;  

g) repartizează în catalog numărul de pagini pentru fiecare disciplină/unitate de curs pentru 

evidenţa reuşitei pentru anul curent de studii, în funcţie de numărul de ore, alocat pentru 

fiecare disciplină/unitate de curs în planul de îmvăţământ; 

h) verifică respectarea de către elevi a regimului intern de activitate a instituţiei de 

învăţământ; 

 i) verifică calitatea predării disciplinelor de studii, la lucrări practice şi de laborator, la teze, 

examene etc.;  



j) verifică activitatea elevilor în perioada practicii şi a pregătirii pentru susţinerea examenelor 

de absolvire; 

k) verifică şi analizează evidenţa numărului de ore realizate de către cadrele didactice;  

l) asigură antrenarea elevilor în activităţi de utilitate publică; 

m) participă în organizarea activităţilor extracurriculare; 

n) întocmeşte orarul profesorilor de serviciu; 

o) elaborează baza de date a elevilor de la secţie şi asigură reânăirea datelor; 

p) asigură respectarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar nonterţiar în baza Sistemului Credite de Studii Transferabile. 

 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SECŢIEI DIDACTICE 

 

6. Activitatea secţiei didactice se desfăşoară conform Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, ordin nr. 550 din 10.06.2015 şi a  Regulamentului de activitate internă. 

7. Funcţia de şef de secţie se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat de către Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

8. Misiunea, obiectivele și indicatorii de performanță sunt prevăzute în Planul de dezvoltare 

strategică a instituției și Planul managerial anual. 

9. Ordinea şi disciplina în timpul activităţilor didactice se asigură de către personalul de 

conducere al instituţiei (director, directori adjuncţi, şefi de secţie didactică), cadrul didactic 

de serviciu şi personalul didactic aflat în instituție. 

 

 

Capitolul IV 

MANAGEMENTUL ŞI STRUCTURA SECŢIEI DIDACTICE  

 

10. Managementul secţiei este asigurat de către şeful de secţie didactică în colaborare cu 

diriginţii grupelor. 

11. În cadrul Colegiului ”Mihai Eminescu” funcţionează următoarele secţii didactice: 

a) Secţia Învăţământ prinar, Educaţie timpurie, Turism, Jurisprudenţă. 



b) Secţia Asistenţă socială, Servicii administrative şi de secretariat. 

c) Secţia Arte şi Teologie. 

 

 

Capitolul V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul profesoral al 

instituției. 

2. Autoritatea de a modifica acest regulament aparține Consiliului profesoral. 

3. Orice alte situații neprevăzute de prezentul Regulament se soluționează numai cu aprobarea 

administrației și în conformitate cu legislația în vigoare. 

4. Secția didactică nu are statut de persoană juridică. 

 


