


Capitolul I. DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1. Catedra este o subdiviziune structurală de bază a instituţiei de învățământ 

profesional tehnice , care funcţionează în baza prevederilor legislatiei în vigoare, 

statutului colegiului, regulamentelor, instrucţiunilor, deciziilor CP şi CA a 

colegiului şi ME. 

Art. 2. Catedra are drept scop organizarea şi realizarea la un nivel înalt a 

activităţilor didactice, metodice, consultative şi ştiinţifice, la una sau mai multe 

discipline înrudite. 

Art. 3. Catedra are rolul de a organiza şi finaliza toate activităţile ce îi revin ca 

obligaţii stabilite de conducerea instituţiei  în conformitate cu: Codul Educaţiei, 

Codul muncii şi alte documente normative. 

Art. 4. Înfiinţarea şi suspendarea funcţionării Catedrei se stabileşte de către 

Consiliul Profesoral. 

Art. 5. Catedra, ca unitate structurală de bază functionează cu cel puţin 10 membri. 

Conducerea catedrei este asigurată de biroul catedrei, alcătuit din şeful de catedră 

şi din cel puţin 2 membri aleşi dintre cadrele didactice din catedra respectivă. 

Conducerea operativă revine şefului de catedră.  

Art. 6. Catedra este condusă de şeful de catedră . 

Art. 7. Şeful de catedră trebuie să fie titular al catedrei, să fie deținător al gradului 

didactic, să cunoască limba de stat, să aibă studii pedagogice superioare și vechime 

în muncă nu mai puțin de 2 ani în instituția respectivă. 

Capitolul II. COMPETENŢELE CATEDREI 

Art. 8. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile catedrei sunt: 

- elaborează și aprobă planul anual de activitate al catedrei; 

- organizează activitatea didactică la disciplinele ce aparţin catedrei; 

- elaborează şi realizează programe analitice, planuri de învăţământ, teme de 

cercetare, propune contracte de cercetare, propune trimiteri la specializări în 

alte instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate; 

- propune angajarea de personal; 



- propune prelungirea şi încetarea activităţii didactice a cadrelor  care au atins 

vârsta pensionării; 

- editează buletine culturale şi alte publicaţii, aprobă multiplicarea cursurilor, 

culegerilor, caietelor de lucrări etc.; 

- adoptă anual programul de elaborare a cursurilor şi a materialelor didactice; 

- face propuneri privind planul strategic al instituţiei; 

- propune modul de aplicare a documentelor de auto/evaluare a cadrelor 

didactice; 

- promovează  și susține atestarea cadrelor didactice de la catedră; 

- memoriul de activitate didactică şi ştiinţifică al persoanelor care candidează 

pentru ocuparea posturilor didactice, recomandarea catedrei; 

- comisiile, disciplinele, tematica şi programarea calendaristică, a examenului 

de calificare; 

- asigură procesul didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale 

intuitive, ilustrative, audio-vizuale şi cu literatură de specialitate, în colaborare cu 

biblioteca; 

- asigură activitatea laboratoarelor și a cabinetelor specializate; 

- organizează practica didactică, tehnologică și de absolvire la disciplinele 

catedrei; 

- organizează verificări (atestări) curente a cunoştinţelor elevilor, susţinerea 

de către ei a tezelor, examenelor de promovare şi de calificare  la disciplinele 

catedrei; 

-  efectuează permanent evidenţa în modul stabilit a reuşitei studenţilor la 

disciplinele catedrei şi a reuşitei academice în întregime a elevilor specialităţilor 

catedrei, elaborează şi realizează măsuri necesare întru sporirea reuşitei academice 

a acestora; 

-  efectuează evidenţa strictă a frecventării lecţiilor de către elevi şi controlul 

disciplinei didactice; 

- stabileşte şi dezvoltă relaţiile de colaborare cu subdiviziunile similare din 

alte colegii din republică şi din străinătate, încheind cu ele contracte de 



colaborare, coordonate în modul stabilit, precum şi cu diferite întreprinderi 

şi organizaţii; documentele vor fi avizate de Şeful Catedrei înainte de a 

parcurge procedurile de validare stabilite prin regulamentele instituţiei şi 

ME. 

 

Capitolul III. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE DIN CATEDRĂ 

Art. 9. Atribuţiile şefului de catedră 

Principalele sarcini, competenţe şi responsabilităţi ce revin şefului de catedra 

sunt: 

- șeful de catedră se aprobă de CP și se numește în fiuncție pe termen de 1 an, 

prin ordinul directorului colegiului; 

-  răspunde de asigurarea competitivităţii catedrei; 

-  reprezintă catedra; 

-  asigură conducerea executivă a catedrei; 

-  prezidează şedinţele catedrei; 

-  convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie şedinţele catedrei; 

- propune CA şi CP scoaterea la concurs a posturilor, promovările, 

sancţionarea şi demiterea personalului catedrei; 

- participă la sedinţele CA; 

- este membru de drept în CA şi CP; 

- coordonarea şi controlul asupra desfăşurării procesului de învăţământ; 

- asigură elaborarea programelor analitice de către titularii disciplinelor; 

- organizează şi monitorizează desfăşurarea activităţii de cercetare la nivelul 

catedrei; 

- aduce la îndeplinire hotărârile CA şi CP; 

-  coordonează şi controlează îndeplinirea activităţilor curente ale personalului 

din subordine în conformitate cu atribuţiile fiecăruia, stabilite şi asumate în 

catedră; 

-  avizează, după dezbatere în catedra, şi supune spre aprobare în CA şi CP 

planul de învăţământ al programelor de studii la care catedra are activităţi 



didactice, statul de funcţii al catedrei (inclusiv documentele auxiliare 

aferente), planul anual de cercetare al catedrei defalcat pentru fiecare 

program de studii coordonat; 

-  urmăreşte respectarea gradului de încărcare cu ore didactice a personalului 

didactic în limita valorilor recomandate; 

-  răspunde de realizarea instructajului la locul de muncă şi periodic referitor 

la Normele de Securitate şi Sănătate în Munca pentru personalul din 

subordine; 

-  propune conducerii sancţionarea personalului (avertisment în catedră, 

mustrare scrisă) pentru nerespectarea prezentului regulament sau a altor 

prevederi legale ce privesc activitatea catedrei; 

- coordonează manifestările ştiinţifice şi metodice organizate de catedră; 

-  păstrează toate documentele reieşite din desfăşurarea activităţilor din 

catedră; 

-  lunar,semestrial, anual şi la terminarea mandatului, întocmeşte raportul de 

activitate; 

- oferirea de informaţii persoanelor interesate despre: specialităţile catedrei, 

procesul de învăţământ organizat pe sistemul creditelor transferabile, 

admiterea la specialitățile catedrei; 

-  consilierea profesională (individuală şi/sau de grup) pentru diferite categorii 

de candidaţi: elevi, studenti, orfani, copii proveniţi din casele de copii şi 

plasament familial; 

-  îndeplineşte orice alte atribuţii ce reies  din lege şi actele normative interne 

în vigoare; 

- poartă responsabilitate de calitatea activităţii instructiv-educative la Catedră, 

controlează permanent calitatea lecţiilor şi a altor tipuri de activităţi ale corpului 

didactic al catedrei, ia măsuri pentru sporirea calităţii lor; 

- elaborează măsuri în scopul sporirii calităţii pregătirii profesionale a 

studenţilor asigură elaborarea şi aprobă programele de lucru ale 



laboratoarelor, cabinetelor de studii şi graficele consultaţiilor profesorilor 

catedrei; 

- asigură prezenţa la timp la lecţii şi alte activităţi didactice a colaboratorilor şi 

înlocuirea calitativă în caz de absenţă a acestora; 

- controlează permanent disciplina muncii şi didactică a colaboratorilor 

Catedrei, ia măsuri pentru consolidarea ei. 

 

Capitolul IV. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR 

CATEDREI 

 

Art. 10. Membrii catedrei au drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în 

vigoare. 

Membrul titular al şedinţei catedrei are dreptul să: 

1) participe nestingherit la şedinţa Catedrei cu vot decisiv; 

2) se implice activ în discuţii privind problemele abordate la şedinţele 

Catedrei; 

3) solicite prezentarea anticipată a tuturor materialelor, ce ţin de chestiunile 

preconizate spre examinare la şedinţa Catedrei, cu scopul de a se 

familiariza şi de a le studia în prealabil; 

4) propună spre examinare catedrei chestiuni ce ţin de competenţa ei; 

5) înainteze propuneri privind desfăşurarea activităţii Catedrei; 

6) solicite informaţie şi să se documenteze referitor la executarea hotărârilor 

Catedrei de către colaboratorii responsabili ai Catedrei; 

7) ceară, în caz de necesitate argumentată, convocarea şedinţei extraordinare 

a Catedrei. 

 Membrul titular al şedinţei catedrei este obligat să: 

1) participe permanent la şedinţele Catedrei; 

2) participe activ la realizarea sarcinilor Catedrei; 

3) îndeplinească, la timp şi calitativ, sarcinile încredinţate de Catedră; 

4) participe activ la dezbaterea problemelor examinate la şedinţele Catedrei; 



5) participe la votarea hotărârilor Catedrei şi să contribuie la realizarea lor; 

6) contribuie la realizarea hotărârilor şi deciziilor organelor ierarhic 

superioare de stat și din colegiu, privind domeniile de activitate ale Catedrei; 

7) prezinte propuneri referitor la  strategia şi direcţiile de perspectivă ale activităţii 

instructiv-educative, didactico-metodice, ştiinţifice şi de promovare a Catedrei; 

8) stimeze sugestiile celorlalţi membri ai Catedrei, inclusiv cele contrare opiniei 

proprii, să respecte regulile discuţiei; 

9) se familiarizeze din timp cu toate materialele, inclusiv cu proiectele 

hotărârilor, propuse spre examinare la şedinţa Catedrei şi să le aprecieze 

obiectiv, imparţial; 

10) contribuie la sporirea eficienţei activităţii Catedrei, la consolidarea 

potenţialului ei intelectual şi didactico-ştiinţific, a bazei material-tehnice 

şi didactice, la asigurarea păstrării şi integrităţii acesteia; 

11) să respecte şi să îndeplinească prevederile prezentului Regulament. 

 

Capitolul V. DESFĂŞURAREA SEDINŢELOR DE CATEDRĂ 

 

Art. 11. Şedinţele de catedră se desfăşoară, de regulă, lunar. 

Art. 12. La şedinţele de catedră sunt obligaţi să participe toţi membrii catedrei. 

Art. 13. Şedinţa de catedră se consideră statutară când sunt prezenţi cel puţin 2/3 

din numărul total al membrilor  catedrei, în caz contrar, se reprogramează în 

termen de maxim două zile. 

Art. 14. Membrii catedrei au dreptul la libera opinie în legătură cu oricare din 

problemele discutate. 

Art. 15. La anumite puncte ale ordinii de zi pot fi invitate, la discuţii, în calitate de 

raportori sau pentru explicaţii şi alte persoane. 

Art. 16. Lucrările şedinţelor de catedră sunt consemnate în procese-verbale 

semnate de șeful catedrei. 

 

Capitolul VI. DISPOZIŢII FINALE 



Art. 17. Regulamentul de activitate a catedrei se aprobă de CA sau CP. 

Art. 18. Catedrele pot stabili şi alte responsabilităţi. 

Art. 19. Orice modificare a regulamentului catedrei se face la propunerea 

membrilor catedrei, cu majoritate de voturi, şi se avizează de CA sau CP. 

 

 

 

 

Elaborat: Lilia Voloh, şef Secția Studii, 
                  grad didactic I 

 

 



 

  


