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REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a 

Catedrei de discipline tehnice şi tehnologice



I. Principii generale.

1.1 Misiunea catedrei.

Catedra de discipline tehnice si tehnologice este subdiviziune structurală de bază a 
instituţiei de învăţământ, care funcţionează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, 
statutului, regulamentelor, instrucţiunilor din instituţia de învăţământ.

Catedra are drept misiune organizarea si realizarea activităţii didactice, metodice si 
ştiinţifice la una sau mai multe discipline înrudite, precum si activitatea de cercetare cu 
elevii.

1.2 Cadrul legal.

• Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 
24.10.2014, nr.319-324, art.nr.634);

• Codul muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
• Statutul Instituţii Publice Colegiul Agroindustrial din Rîşcani;
• Regulamentul intern de funcţionare a IP Colegiul Agroindustrial din Rîşcani;
• Regulamentul -  cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic post secundar şi post secundar non terţiar;
• Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic post 

secundar şi post secundar non terţiar în baza Sistemului de Credite de Studii 
Transferabile;

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în 
învăţământul profesional tehnic şi post secundar non terţiar;

• Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011
2020;

• Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţământ general obligatoriu;

• Standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituţiilor din învăţământul 
profesional tehnic.

II. Structura si responsabilitatea catedrei

2.1 Structura catedrei.

• Înfiinţarea şi suspendarea funcţionării Catedrei se stabileşte de Consiliul de 
Administraţie al instituţiei de învăţământ;

• În plan didactic, catedra este o structură completă, care acoperă întreaga gamă de 
activităţi didactice, lucrări practice şi de laborator, stagii de practică, îndrumarea 
individuală a elevilor şi cuprinde cadre didactice în numărul şi proporţia care să 
asigure realizarea optimă a procesului didactic;

• Conducerea catedrei este asigurată de şeful de catedrei, ales de către Consiliul 
profesoral din rândul cadrelor didactice cu experienţă şi stagiu pedagogic nu mai mic 
de 3 ani şi confirmat prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ;

• Şeful catedrei poate fi destituit din funcţie la decizia Consiliului profesoral, 
confirmată prin ordinul directorului;



• Şeful catedrei este membru al Consiliului de administraţie si al Consiliului metodic;
• Activitatea catedrei este coordonată de către directorul-adjunct pentru activitatea 

didactică si metodist;
• Catedra dispune de un local amenajat în scopul realizării sarcinilor educaţionale la 

disciplinele respective;
• Catedra activează în conformitate cu planul anual, aprobat de către directorul- 

adjunct si îşi convoacă şedinţele o dată în lună.

2.2 Atribuţiile catedrei.

• Elaborează şi coordonează regulamentul de funcţionare a catedrei, aprobat la 
consiliul administraţiei;

• Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi 
strategia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane;

• Organizează activitatea didactică la disciplinele ce aparţin catedrei;
• Aprobă orarul consultaţiilor;
• Analizează programele analitice, curriculum urile disciplinelor catedrei;
• Contribuie la organizarea şi efectuarea a practicii didactice, tehnologice şi a practicii 

ce preced examenele de absolvire;
• Examinează şi ia decizia asupra subiectelor pentru teze, lucrări, temelor pentru 

lucrările şi proiectele de diplomă, materialelor pentru examene;
• Catedra poate utiliza diverse forme de activităţi: şedinţe ordinare şi deschise, 

seminare, decade ale disciplinelor, serate tematice, conferinţe, concursuri, zile de 
creaţie ale profesorilor, organizarea de expoziţii, întâlniri de colaborare cu specialişti 
în domeniu şi de promovare a experienţei novatoare etc.

2.3 Responsabilităţile catedrei.

Activitatea catedrei este direcţionată spre valorificarea eficienţei şi dezvoltarea
potenţialului profesional al cadrelor didactice, consolidarea coordonarea eforturilor
pentru perfecţionarea procesului didactic în cadrul disciplinelor curriculare de la catedră.
Pentru atingerea scopului şi sarcinilor stabilite catedra are următoarele responsabilităţi/
funcţii:
• Participarea la elaborarea concepţiilor/strategiilor de instruire la diferite discipline;
• Elaborarea curriculum urilor pentru disciplinele catedrei;
• Asigură implementarea managementului calităţii în instituţie;
• Stabilirea modalităţilor concrete de implementare a curriculumului, adecvate 

specificului instituţiei şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea atingerii 
standardelor naţionale;

• Dirijarea procesului de elaborare şi susţinere examenelor la disciplinele de 
studii/unităţi de curs, conform planului de învăţământ, examene de calificare;

• Monitorizarea desfăşurării stagiilor de practică ale elevilor;
• Organizarea conferinţelor, concursurilor ale elevilor etc.:
• Elaborarea lucrărilor metodice;
• Organizarea lecţiilor demonstrative, seminarelor;
• Elaborarea instrumentelor de evaluare şi notare;
• Analiza periodică a performanţelor elevilor.



III.Managementul catedrei.

3.1 Atribuţiile şefului de catedră.

Principalele obiective, competenţe si responsabilităţi ce revin şefului de catedră sunt:

• Întocmeşte programul de activitate a catedrei, determină direcţiile principale de 
activitate de control intern ale acesteia;

• Conduce şedinţele catedrei;
• Vizează proiectele didactice de lungă durată, programele analitice, curriculum urile la 

disciplinele de la catedră şi le prezintă pentru aprobare în modul stabilit;
• Este responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii catedrei, de respectarea 

legislaţiei în vigoare şi a disciplinei de muncă de către personalul catedrei;
• Asistă la activităţi didactice în cadrul catedrei în scopul evaluării activităţii 

pedagogilor;
• Asigură elaborarea calitativă şi la timp a materialelor pentru teze, examene, etc.;
• Organizează participarea profesorilor şi elevilor la conferinţe ştiinţifice-metodice, 

concursuri;
• Pregăteşte informaţii despre activitatea catedrei pentru prezentare la şedinţele 

Consiliului profesoral sau la şedinţele Consiliului de administraţie.

3.2 Desfăşurarea şedinţelor catedrei.
• Membrii catedrei participă la şedinţele de catedră care se desfăşoară, de regulă, 

lunar;
• Şeful de catedră convoacă şedinţa de catedră;
• Membrii de catedră au dreptul la libera opinie în legătură cu oricare din problemele 

discutate;
• Membrii catedrei îşi asumă responsabilitatea de a elabora, în termenii prevăzuţi, 

documentaţia necesară desfăşurării eficiente a procesului de învăţământ;
• Membrii catedrei participă la desfăşurarea conferinţelor, olimpiadelor, cercurilor 

ştiinţifice, concursurilor de creaţie a elevilor;
• Elaborează programele analitice, curriculum uri la decizia instituţiei de învăţământ şi 

îl propune spre dezbatere;
• Elaborează proiecte de lungă durată semestriale şi anuale;
• Elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
• Planifică şi organizează desfăşurarea consultaţiilor şi a studiului individual la disciplina 

predată;
• Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene, evaluări şi 

concursuri şcolare;
• Desfăşoară activităţi de formare continuă şi cercetare -  acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimbări de experienţă etc.;
• Elaborează informaţii, semestrial şi la cererea administraţiei, asupra activităţii 

didactice sau extraşcolare;
• Implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;
• Realizează şi implementează activităţi de îmbunătăţire a calităţii studiilor;
• Are obligaţia de a participa la toate acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiale în unitatea 

de învăţământ şi cu acceptul conducerii acesteia;



• Efectuează asistenţe la ore, conform planului catedrei sau la solicitarea 
administraţiei.

IV. Dispoziţii finale.

• Prezentul Regulament de organizare si desfăşurare a Catedrei de discipline tehnice si 
tehnologice întră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de 
Administraţie;

• Catedra poate stabili şi alte responsabilităţi. Orice modificare a regulamentului 
catedrei se poate face la propunerea membrilor catedrei, cu majoritatea de voturi, şi 
se avizează de Consiliul Profesoral.


