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SECŢIA DE COLEGIU 

Obiective: 

1. Organizarea activităţii educaţionale la secţie conform actelor  normative. 

2. Monitorizarea procesului de realizare a planurilor şi programelor de studii. 

3. Întocmirea orarului şi evidenţa respectării acestuia. 

4. Evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţie. 

5. Completarea şi evidenţa documentaţiei conform Nomenculatorului. 

6. Întocmirea rapoartelor de activitate. 
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I. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 

 

NR. 
ACTIVITATEA PERIOADA RESPONSABIL 

1.1 

Pregătirea pentru începutul anului de studii: 

-  remedierea  chemărilor la sesiunea 

de reper 

- orarul lecţiilor; 

- cataloagelor grupelor pentru lecţii; 

 

01.09.18-01.07.19 

 

10.09.18-01.07.19 

01.10.18 

 

 

Şef secţie 

Laborant 

  

1.2 

Controlul completării documentelor de 

instruire: 

- catalogul grupelor;  

- fişele personale semestriale; 

- contractele de studii; 

Lunar  

La finele 

semestrului 

Septembrie 2018 – 

iunie 2019 

Şef secţie 

Laborant 

1.3 

Activitatea pentru îmbunătăţirea reuşitei şi 

frecvenţei studenţilor: 

- efectuarea totalurilor reuşitei şi   

frecvenţei în grupe şi  pe secţie; 

- organizarea adunărilor cu elevii, la 

care se discută probleme de reuşită, 

frecvenţă şi disciplină; 

- abordarea problemelorde reuşită şi 

frecvenţă în cadrul  şedinţelor 

 

 

 

La sesiunea 

de reper 

     

 

 

 

 

Şef secţie 

Laborant 

1.4 
Participarea la şedinţe metodice, şedinţa 

catedrei,comisiilor de evaluare. 

Conform 

planului 
Şef secţie 

1.5 
Repartizarea elevilor la practică de la 

întreprindere  în bază de contract.  

Conform 

planului 

Şef secţie 

Conducătorii de practică 

1.6 

Coordonarea şi monitorizarea borderourilor 

la practica: de instruire; tehnologică şi ce 

precede proba de absolvire. 

 

Conform graficului 

Şef secţie              

Conducătorii de practică 

Director adjunct instruire 

practică 

1.7 

Coordonarea graficului de îndeplinire a 

proiectelor şi lucrărilor de curs: 

Specialitatea 73260 SACGV   

- SACGV 17.12 

- SACGV 16.12 

 

 

Octombrie 2018 – 

Iunie 2019 

 

Şef secţie                        

 

Profesori  

1.8 Monitorizarea  activităţilor de realizare a 

proiectelor de diplomă: 

1. Selectarea materialelor cu privire la 

tematica proiectelor de diplomă şi 

aprobarea lor nominală  

2. Elaborarea graficului de desfăşurare  

a proiectelor de diplomă; 

 

 

Decembrie 

2018 

 

Februarie 2019 

 

 

 

Şef secţie 

Şef catedră 
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1.9 Participarea la organizarea activităţii 

comisiei pentru susţinerea tezelor de 

diplomă. 

 

Mai-Iunie 2019 

Şef secţie 

Şef catedră              

Conducători de diplomă     

Consultanți                    

Laborant 

1.10 Evidenţa personală a elevilor după fiecare 

sesiune de reper, semestru 

Conform 

 planului 

Secţia studii 

Şef secţie 

Laborant 

1.11 Pregătirea calificativelor şi a  fişelor 

personale pentru diplomele de absolvire. 
Martie- Iunie 2019 

Secţia studii 

Şef secţie 

Laborant 

 

II. PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE 

 

NR. 
ACTIVITATEA PERIOADA RESPONSABIL 

2.1 Controlul asupra îndeplinirii planurilor de 

învăţămînt din  2016 
Sistematic 

Şef secţie 

şef catedră 

2.2 Controlul calităţii predării lecţiilor: 

- asistarea lecţiilor şi analiza lor 

metodică; 

- evaluarea calităţii desfăşurării 

lucrărilor practice şi de laborator; 

- evaluarea necesităţii aplicării  în 

procesul de instruire a materialelor 

didactice şi mijloacelor tehnice de 

instruire; 

- asistarea examenelor de promovare, 

de absolvire şi susţinere a dezelor de 

diplomă 

Sistematic 
Şef secţie 

şef catedră 

2.3 Analiza rezultatelor examenelor şi 

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a 

calităţii 

Conform               

graficului 

Şef secţie 

şef catedră 

2.4 Evidenţa restanţelor şi controlul lichidării  în 

termenii stabiliţi. 

Conform               

graficului 

Şef secţie 

şef catedră 

2.5 Asistenţe  reciproce la lecţii în scopul 

acordării ajutorului profesorilor tineri şi a 

profesorilor care se vor atesta la grade 

didactice 

Conform graficului 

aprobat la catedre 

Şef secţie 

şef catedră 

2.6 Monitorizarea lucrului în grupe (reuşita şi 

frecvenţa) 
Sistematic Şef secţie 
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III.ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI MONITORIZARE A 

PROCESULUI  INSTRUCTIV 

 

NR. 

 

ACTIVITATEA  

 

PERIOADA 

 

RESPONSABIL  

3.1 Fişe personale   

 Elaborarea componentelor în funcţie de plan 

de învăţămînt, numărul de ore 

După admitere 

verificare şi 

completare 

semestrială. 

Şef secţie                        

Laborant 

 Modificari în funţie de schimbări în Planul 

de învăţămînt  DAI                              
 

Şef secţie 

 Completarea mediilor semestriale pe 

discipline, de practică, a practicilor, a 

absenţelor pe medie generala şi pentru anii 

de studii. 

Semestrial 
Laborant                          

Şef secţie 

 Verificarea după sesiunea de absolvire a 

fişelor personle care cuprinde toate datele 

personale şi academice ale elevilor. 

Aprilie 

Mai 

Laborant 

Şef secţie 

 Numărul de ordin la înmatriculare  la 

contract, ordine de promovare, 

exmatriculare, transfer, admitere la 

susţinerea proiectelor de diplomă şi 

absolvire 

Înainte de                            

a le preda                          

la arhivă 

Şef secţie                         

Laborant 

 Corespunderea temei proiectului de diplomă 

cu ordinul de aprobare a acestora. 
Sem VI 

Şef catedră 

Şef secţie 

3.2 Orarul lectiilor   

 
Controlul asupra îndeplinirii orarului 

Sesiunea                              

de reper 

Şef secţie                              

Laborant 

 

 Efectuarea, afişarea modificărilor 

Zilnic în                       

sesiunea                            

de reper 

Şef secţie                       

Laborant 

 
Evidenţa modificărilor în fişa de frecvenţă a 

cadrelor didactice 

Zilnic în                       

sesiunea                             

de reper 

Şef secţie                       

Laborant 

3.3 Participarea  la diferite şedinţe 

administrative 
 Şef secţie 

 Şedinţa operativă 

- activităţile secţiei 

- frecvenţă frontală,/generală 

- însuşita 
Şedinţe organizatorice 

Zilnic în                          

sesiunea de reper 

Şef secţie                       

Laborant 



6 

 

 Consiliul metodic –colectarea, 

sistematizarea, analiză şi prezentarea 

informaţiilor în funcţie de ordinea de zi. 

- completarea registrelor; 

- disciplina muncii; respectarea 

regulamentului de evaluare; 

- activitatea în comisii de control a 

calităţii; 

- asistenţe la ore; 

- respectarea graficelor de 

consultanţă a proiectelor de 

diplomă; 

- prelucrarea misiunilor de 

referinţă; 

 

 

În funcţie de ordinea 

de zi şi a planului de 

activitate 

 

 

Şef secţie 

 

 Consiliul profesoral 

- reuşita şi frecvenţa; 

- pregătirea informaţiilor cu privire 

la restanţe şi restanţieri 

- analiza situaţiei elevilor candidaţi 

la exmatriculare, monitorizarea 

individuală a fiecărui caz prin 

invitare la secţie a elevului, 

pregătirea demersurilor 
Pregătirea tuturor datelor în funcţie de 

ordinea de zi 

În funcţie de ordinea 

de zi şi a planului de 

activitate 

Şef secţie 

 

 Consiliul de administratie 

- Pregătirea şi prezentarea 

proiectului de hotărîre a comisiei 

bursiere 
Participarea în calitate de 

raportor/coraportori în funcţie de ordinea de 

zi. 

În funcţie de ordinea 

de zi şi a planului de 

activitate 

Şef secţie 

 

 *Sesiunea planificată şi repetată. 

-Întocmirea  orarului examenelor şi a tezelor 

la finele semestrului. 

-Admiterea la sesiune. 

-Întocmirea şi verificarea borderourilor. 

-Întocmirea listei restanţierilor pentru 

fiecare grupă. 

-Organizarea şi petrecerea adunărilor cu 

restanţierii. 

-Verificarea realizării examenelor în termeni 

stabiliţi. 

La finele                   

semestrului 

 

Şef secţie                       

Laborant  

 

 *Reuşita 

-Verificarea borderourilor 

-Verificarea notelor semestriale  

-Evidenţa notelor negative semestriale. 

-Verificarea calificativelor în grupele 

absolvente. 

La finele                          

semestrului 

 

Şef secţie                       

Laborant 
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 *Frecvenţa 

-Evidenţa frecvenţei. 

-Adunarea  cu elevii care absentează cel mai 

mult.  

-Monitorizarea situaţiei elevilor care au rupt 

legatura cu IP CEC şi colectarea datelor 

pentru iniţierea procedurii de exmatriculare. 

 

Zilnic, în                    

sesiunea de reper 

Şef secţie 

 *Lucrul cu restanţierii 

-Întocmirea listei restanţierilor pe grupe; 

-Verificarea şi respectarea graficului pentru 

lichidarea restanţelor; 

-Adunare la secţie cu restanţierii. 

 

 

La finele         

semestrului 

 

Şef secţie 

 *La compartimentul rotaţia elevilor şi 

statistica completăm următoarele anexe:  

     Trimestrială şi  Anuală: 

-numărul de ore citite; 

-rotaţia elevilor; 

-lista nominală a elevilor exmatriculaţi;  

-rotaţia elevilor în perioada studiilor. 

-rezultatele semestriale; 

-anexa nr.1-Contingentul de elevi în anul de 

studii; 

-anexa nr.2-Dinamica contingentului 

elevilor în anul de studii; 

-anexa nr.3-Reuşita academică a elevilor în 

anul de studii; 

-anexa nr.4-Calitatea studiilor în anul I –III 

de studii; 

-anexa nr.5-Absenteismul şcolar în anul de 

studii; 

-anexa nr.7-Contingentul de elevi din 

raioanele de Est în anul de studii 2018-2019; 

-anexa nr.13-Susţinerea probelor de 

evaluare finală. 

Semestrial 
Şef secţie                     

Laborant                           

3.4 Registrele grupelor: 

- Evidenţa respectării cerinţelor faţă 

de complectarea registrelor de la 

pagina 3 

- Verificarea registrelor de 2 ori pe an 

- Efectuarea apelului în primele 5 

minute a lecţiei 

- Verificarea susţinerii corecţiilor 

(notelor negative semestriale) se 

indică de profesor în  baza 

îndreptărilor  

- Monitorizarea respectării 

regulamentului de calcul a notelor 

semestriale: 

1. media semestrială 

 

 

 

 

Periodic, prin tabelul 

de frecvenţă 

 

 

 

 

Membrii administraţiei 

Şef secţie 
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2. teza sau examen 

3. nota generală  

3.5 Comunicarea cu cadrele didactice 

(asistenţa, şef catedră, şef de cabinete, de 

laborator): 

- Asistarea la ore la tinerii specialişti 

≈ 4 ore 

- Asistarea la ore la profesorii de la 

secţie o dată în grupă  

 

 

Semestrial 

 

 

Sef secţie 

 

3,6 Colaborarea cu şef catedră: 

- Conlucrarea armonioasă la catedră 

cu colegii 

- Întocmirea graficului consultaţilor a 

profesorilor şi a sesiunilor de 

examinare  

- Organizarea şedinţelor catedrei a 2 

săptămînă din lună 

- Întocmirea comisiei de examinare a 

elevilor restanţieri 

- Monitorizarea sistematică a 

procentărilor pentru proiectul de 

diplomă 

- Verificarea temelor proiectului de 

diplomă şi a numelui studentului 

 

 

 

 

Sistematic 

 

 

 

 

 

 

Şef catedră,       

   Şef secţie 

 

 

 

 

 

3.7 Comunicarea cu elevii: 

- Invitarea la secţie a elevilor cu o 

frecvenţă şi reuşită rea  

- Discuţia cu elevii restanţieri la 

secţie 

 

 

Sistematic 

 

 

Şef secţie 

 

 

IV.PROCENTAREA DE DIPLOMĂ 

NR. 

 

ACTIVITATEA RESPONSABILI PERIOADA 

1 - Elaborarea şi aprobarea temelor proiectelor de 

diplomă 

Profesorii de 

specialitate 

Noiembrie –decembrie 

2018 

2 - Afişarea temelor proiectelor de diplomă 
Şef catedră 

Decembrie –Ianuarie 

2019 

3 
- Repartizarea temelor între elevi şi aprobarea la 

catedră 

Profesorii de 

specialitate 

Şef catedră 

Decembrie 2018 

4 
- Completare, aprobare şi elaborarea sarcinilor 

(datelor iniţiale) 

Profesorii de 

specialitate 

Şef catedră 

1 săptămînă pînă la 

începutul proiectării de 

diplomă 
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5 
- Elaborarea graficului de realizare a proiectului de 

diplomă 

Profesorii de 

specialitate 

Şef catedră 

1 săptămînă pînă la 

începutul proiectării de 

diplomă 

6 - Monitorizarea procesului de proiectare 
Şef secţie Conform graficului 

7 
- Elaborarea graficului de susuţinere a proiectului de 

diplomă unde este indicat numele şi prenumele 

elevului, tema proiectului, auditoriul 

Profesorii de 

specialitate 

Şef catedră 

2 săptămîni pînă la 

susţinerea proiectului de 

diplomă 

8 - Primirea proiectelor de diplomă 
Laborant 

După susţinerea 

proiectului de diplomă 

9 
- Pregătirea fişelor personale 

Laborant 

1 săptămîni pînă la 

susţinerea proiectului de 

diplomă 

10 - Pregătirea calificativelor pentru absolvenţi în baza 

fişelor personale 

Laborant                     

Şef secţie 

După susţinerea 

proiectului de diplomă 

11 - Verificarea calificativelor 
Şef secţie 

După susţinerea 

proiectului de diplomă 

12 
- Pregătirea proceselor verbale pentru susţinerea 

proiectelor de diplomă (anexa 1 şi 2) 
Laborant                 

Şef secţie 

Conform graficului de 

susuţinere a proiectului de 

diplomă 

13 
- Pregătirea dosarelor personale ale elevilor 

Laborant                 

Şef secţie 

Conform graficului de 

susuţinere a proiectului de 

diplomă 

14 - Pregătirea ordinului pentru admiterea susţinerii 

proiectului de diplomă (în baza hotărîrei catedrelor 

de specialitate) 

Laborant                 

Şef secţie 

3 zile pînă la susţinerea 

proiectului de diplomă 

15 - Pregătirea ordinului de absolvire a colegiului Laborant                 

Şef secţie 

3 zile pînă la susţinerea 

proiectului de diplomă 

16 - Pregătirea suplimentelor pentru diplomă Laborant 

Şef secţie 

pînă și după la susţinerea 

proiectului de diplomă 

17 - Verificarea  suplimentelor pentru diplomă 
Şef secţie 

pînă și după la susţinerea 

proiectului de diplomă 

18 - Monitorizarea rezultatelor la susţinerea proiectului 

de diplomă 
Şef secţie 

după la susţinerea 

proiectului de diplomă 

 


