
                                                                                                                                                                                         

 

 



                                    REGULAMENTUL                                          

                    de organizare şi funcţionare a Secţiei Studii  a  Colegiului de Ecologie  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă a instituţiei de învăţămînt 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, care îşi orientează activitatea 

în pregătirea specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale. 

 

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

deciziei Consiliului de administraţie, confirmată  de fondator. 

1.3. Secţia activează conform Regulamentului - Cadru de organizare si funcţionare 

a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, a 

Statutului Colegiului,Regulamentului Intern de activitate a instituţiei de 

învăţămînt,dispoziţiilor şi ordinelor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. 

1.4. Organizarea şi dirijarea nemijlocit a procesului educaţional la 

   secţie o efectuează şeful secţiei în conformitate cu Regulamentul – Cadru de organizare 

şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţial, cu Regulamentul intern de activitate a instituţiei  

1.5. 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 învăţămînt profesional tehnic, aprobat de către 

Ministerul Educaţiei. 

                    II. ATRIBUŢIILE ŞEFUL DE SECŢIEI  

2.1 Elaborează planul anual şi cel simestrial de activitate a secţiei. 

 

2.2 Elaborează documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor 

instituţiei de învăţămînt. 

2.3 Elaborează şi prezintă rapoarte semestriale,anuale,precum şi alte 

informaţii,solicitate de către director,directorii-adjuncţi pentru şedinţele Consiliului 

profesoral,de Administraţie şi Metodic. 

2.4 Organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare,reexaminare 

pentru elevii restanţieri. 



2.5 Monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţii elevilor la secţia respectivă. 

2.6 Pregăteşte informaţiile necesare pentru acordarea  burselor şi intocmeşte 

ordinul. 

2.7 Întocmeşte orarul lecţiilor şi verifică respectarea acestuia de către elevi şi 

profesori. 

2.8 Verifică corectitudinea îndeplinirii fişelor personale ale elevilor,carnetelor de 

note,sintezelor semestriale,anuale,pentru admiterea la examenile de BAC şi de absolvire 

întocmite de către diriginţii de grupe. 

2.9 Familiarizează cadrele didactice,diriginţii cu instrucţiuni de completare a 

catalogului şi controlează respectarea acestuia. 

2.10 Verifică  respectarea de către elevi a regimului intern de activitate a instituţiei 

de învăţămînt. 

2.11 Verifică calitatea predării disciplinelor de studii,la lucrării practice şi de 

laborator,la teze,examene etc., 

2.12 Verifică activitatea elevilor în perioada practicii şi a pregătirii pentru 

susţinerea examenilor de BAC, de absolvire şi de susţinere a proiectelor de diplomă. 

2.13 Prezintă informaţia necesară şi participă la şedinţa repartizării locurilor în 

cămin pentru elevii de la secţie. 

2.14 Verifică şi analizează evidenţa numărului de ore realizate de către cadrele 

didactice. 

 2.15 Asigură antrenarea elevilor în activităţi de utilitate publică. 

           2.16 Participă în organizarea activităţilor extradidactice. 

           2.17 Organizează întîlniri cu absolvenţii instituţiei de învăţămînt. 

           2.18 Nu admite şi nu utilizează un limbaj licenţios,neadecvat în comunicarea cu 

elevii. 

           2.19 Evită aplicarea actelor de violenţă faţă de elevi. 

           2.20 Programează şi organizează activităţi de contractare primară şi secundară a 

abuzului,neglijării,traficului în rîndurile elevilor,ţinînduse cont de particularităţile de 

vîrstă şi de capacităţile de dezvoltare,totodată,prezintă informaţia complexă şi veridică 

părinţilor,asistenţilor sociali,tutelei acestora. 



           2.21 Anticipă şi acţionează cu promtitudine în diverse situaţii de 

violenţă,intoleranţă în mediul elevilor,dînd dovadă de receptivitate la orce stare a 

elevului. 

 2.22 Constată şi informează administraţia instituţiei de învăţămînt asupra cazurilor 

de abuz,neglijare,expluatare,trafic de elevi. 

          2.23 Orientează elevii spre comunicare în timpul liber doar cu persoane 

cunoscute,bine intenţionate;eschivarea de la cunoştinţe întîmplătoare,astfel evitînd relaţii 

în medii imorale,infracţionale. 

         2.24 Alte atribuţii ale Secţiei şi ale şefului de secţie decît cele specificate în 

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

profesoral. 

 

                      III. DISPOZIŢII FINALE 

 4.1.Şeful de secţie poate solicita de la administraţia 

colegiului, de la alte organizaţii şi instituţii informaţii necesare pentru soluţionarea 

problemelor ce ţin de competenţa sa; 

        4.2 Intervine pe lîngă director cu propuneri de stimulare şi sancţiuni a cadrelor 

didactice şi a elevilor. 

     4.3 Şeful secţiei poartă responsabilitatea pentru disciplina de muncă la secţie. 

          4.4.  Secţia poate avea o ştampilă cu denumirea ei. 
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