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Regulamentul intern 
de activitate a secţiei în I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

I. Dispoziţii generale
1.1. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă a institutiei, care îşi orientează 

activitatea în pregătirea specialiştilor pentru diverse domenii ale economiei naţionale.
1.2. Secţia se constituie în raport cu numărul de elevi şi programe de formare profesională în 

limita alocaţiilor financiare pentru fondul de salarizare aprobat.
1.3. Secţia se constituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei în baza deciziei 

Consiliului de administraţie, confirmată de ministerul de resort.
1.4. Secţia activează în temeiul Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, al 
Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi 
Electronică şi a prezentului regulament.

1.5. Organizarea şi dirijarea nemijlocit a procesului educaţional la secţie o efectuează Şeful 
secţiei, cadrul didactic cu studii superioare pedagogice sau de specialitate cu vechime în mucă de cel 
puţin trei ani, care manifestă capacităţi organizatorice.

1.6. 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.

1.7. Şeful secţiei se află în subordonarea nemijlocită a directului adjunct pentru instruire şi 
educaţie.

II. Activitatea educaţională la secţie
2.1. Secţia asigură pregătirea specialiştilor în conformitate cu planul anual de lucru, care 

cuprinde uramătoarele compartimente:
- obiectivele principale de activitate a secţiei;
- activităţi organizatorice; de perfecţionare a procesului de instruire;
- de sporire a nivelului pregătirii practicii a viitorilor specialişti;
- lucrul educativ.
La realizarea activităţilor proectate vor fi antrenate cadrele didactice de la secţie.
2.2. în cadrul secţiei se organizează întruniri, şedinţe cu profesorii, şefii de cabinete, 

diriginţii, monitorii grupelor, elevii, părinţii.
III. Documentaţia secţiei
3.1. Secţia completează şi păstreză următoarele acte şi documente:
- acte legislative şi normative, referitoare la activitatea educaţională a instituţiei de 

învăţămînt şi a secţiei;
- documente directive (ordine,dispoziţii, hotărîri);
- planuri de îvăţămînt;
- planuri de activitate (anual, operativ);
- personalul de la secţie (profesori, şefi de cabinete, de laboratoare, alt personal);
- evidenţa orelor (şarja pedagogilor, evidenţa orelor predate; modificări în orar, înlocuiri);
- situaţia şcolară a elevilor (semestrială);



- lucrul educativ;
- lucrul cu absolvenţii;
- evidenţa activităţii secţiei, raportarea de activitate;
- alte documente, în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de învăţămînt.
IV. Atribuţiile şefului de secţie
4.1. Şeful secţiei 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 

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

către director, directorii-adjuncţi;
d) organizează şi monitorizează activitatea educaţională la secţia pe care o conduce;
e) organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare, reexaminare pentru 

elevii restanţieri;
f) monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia respectivă;
g) familiarizează cadrele didactice, diriginţii cu instrucţiuni de completare a catalogului şi 

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

învăţămînt;
i) verifică calitatea predării disciplinelor de studii prin asistări la orele de curs, 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 şi de susţinere a proiectelor de diplomă;
k) verifică şi analizează evidenţa numărului de ore realizate de către cadrele didactice;
1) asigură antrenarea elevilor în activităţi de utilitate publică;
m) participă în organizarea activităţilor extradidactice;
n) pregăteşte materialele necesare pentru acordarea burselor;
o) asigură legătura cu absolvenţii colegiului, în vederea asigurării continuităţii dintre 

generaţii.
V. Dispoziţii finale
5.1. Şeful de secţie poate solicita de la administraţia instituţiei informaţii necesare pentru 

soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa sa.
5.2. Intervine pe lîngă director cu propuneri de stimulare şi sancţiuni a cadrelor didactice şi a 

elevilor.
5.3. Şeful secţiei poartă responsabilitatea pentru disciplina de muncă la secţie.
5.4. Modificările la prezentul regulament se efectuează de către administraţia instituţiei şi se 

aprobă de Consiliul profesoral.


