
 

 



Regulamentul de activitate a Consiliului metodico-ştiinţific 

din I.P. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ENERGETICĂ Şl ELECTRONICĂ 

I. Dispoziţii generale 

1.1. Activitatea metodică şi ştiinţifică ţine de competenţa Consiliului metodico-ştiinţific al Centrului 

de excelenţă. Consiliul metodico-ştiinţific reprezintă elementul structural fundamental al activităţii 

metodice din I.P. CEEE. 

1.2. Consiliul metodico-ştiinţific este un organ pedagogic colegial de autoadministrare internă, ce 

stimulează creativitatea în procesul educaţional şi iniţiativele pedagogice, urmăreşte realizarea şi 

dezvoltarea acestor iniţiative. 

1.3. Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului de excelenţă are ca scop asigurarea calităţii, activităţii 

metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice ale Centrului de excelenţă, 

monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii metodice, elaborarea, testarea şi implementarea de 

metode noi şi inovatoare din practica internaţională. 

1.4. Consiliul metodico-ştiinţific activează în baza şi în conformitate cu Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a Centrului de Excelenţă, cu Regulamentul intern de activitate, se întruneşte, 

de regulă, de 4 ori pe an la solicitarea directorului adjunct pentru instruire sau la solicitarea a minimum 

1/3 din numărul de membri ai Consiliului metodico-ştiinţific şi este condus de către directorul adjunct 

pentru instruire. 

1.5. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este aprobată de către 

Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-ştiinţific pot fi: directorii adjuncţi, şefii de 

catedre, după caz, şefii de secţie, metodistul, psihologul şcolar, cadre didactice cu performanţe 

deosebite în activitate, cadre didactice cu grad ştiinţific. Componenţa numerică a Consiliului metodico-

ştiinţific nu va depăşi 27 membri. 

1.6. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific sunt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor. Hotărârile Consiliului metodico-ştiinţific se adoptă prin vot deschis cu 

majoritatea simplă de voturi. 

1.7. Consiliul metodico-ştiinţific se constituie, se reorganizează şi se lichidează prin ordinul 

directorului I.P. CEEE. 

1.8. Prezentul regulament este un document normativ intern, care este aprobat de Consiliul Profesoral 

al I.P. CEEE. 

 

II. Obiective şi direcţii de activitate ale Consiliului metodico-ştiinţific 

2.1. Consiliul metodico-ştiinţific ca parte componentă a I.P. CEEE şi a structurii metodice instituţionale 

realizează următoarele obiective:  

1) elaborarea strategiei de funcţionare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţional; 

organizarea şi dirijarea activităţii metodice a instituţiei;  

2) monitorizarea activităţii tuturor subdiviziunilor Centrului Metodic; 

3) diagnosticarea asigurării metodice a procesului educaţional şi elaborarea recomandărilor;  

4) determinarea şi formularea obiectivelor pedagogice prioritare şi stimularea eforturilor creative 

ale întregului colectiv pedagogic pentru realizarea lor eficace;  



5) crearea condiţiilor favorabile pentru promovarea ideilor inovatoare ale cadrelor didactice şi 

manifestarea iniţiativei profesionale;  

6) aprecierea inovaţiilor pedagogice propuse în instituţie, oferirea ajutorului metodic în 

implementarea lor;  

7) crearea unui spaţiu informaţional-metodic, ce ar contribui la dezvoltarea sistemului educaţional 

instituţional şi la satisfacerea necesităţilor informaţionale, psihopedagogice şi de formare 

continuă ale tuturor subiecţilor educaţionali ai I.P. CEEE;  

8) analiza periodică a rezultatelor activităţii metodice desfăşurate în I.P.CEEE. 

2.2. Direcţiile de activitate ale Consiliului metodico-ştiinţific sunt: 

➢ Aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei; 

➢ Generalizarea şi propagarea experienţei avansate în cadrul instituţional; 

➢ Acordarea asistenţei metodice; 

➢ Atestarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; 

➢ Informarea, cooperarea şi colaborarea în cadrul comunităţii educaţionale. 

 

III. Formele de activitate ale Consiliului metodico-ştiinţific 

3.1. Consiliul metodico-ştiinţific în activitatea sa promovează forme şi modalităţi organizaţionale 

moderne: 

a) proiecte investigaţionale şi inovaţionale; 

b) întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, vizite schimburi de cadre, 

concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţifico-practice, lecturi, simpozioane, consulting 

psihopedagogic etc.; 

c) organizarea cluburilor pe interese, „Şcoala experienţei avansate", "Şcoala profesorului 

debutant", etc.; 

d) prognozarea, planificarea şi organizarea formării continue; 

e) depistarea, generalizarea şi diseminarea experienţei avansate a cadrelor didactice; 

f) desfăşurarea diverselor activităţi de dezvoltare profesională şi formare continuă; 

g) studierea şi implementarea în practica educaţională a actelor normative din domeniu. 

 

IV. Funcţionare şi management 

4.1. Consiliul metodico-ştiinţific se constituie în cazul prezenţei în instituţia de învăţământ a cel puţin 

patru catedre metodice pe discipline sau arii curriculare. 

4.2. Consiliul metodico-ştiinţific se constituie la începutul anului de studii. Preşedinte al Consiliului 

metodico-ştiinţific este numit directorul adjunct pentru instruire. 

Preşedintele Consiliului metodico-ştiinţific este responsabil de planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea şedinţelor Consiliului. 

4.3. Activitatea Consiliului metodico-ştiinţific se realizează conform planului de activitate metodică 

pentru anul curent de studii. Planul de activitate se elaborează de către Preşedintele Consiliului 

metodico-ştiinţific, se discută la şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific, se coordonează cu directorul 

instituţiei şi se aprobă de către Consiliul Profesoral al I.P. CEEE. 



4.4. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific se vor desfăşura de cel puţin două ori în semestru. 

Preşedintele Consiliului metodico-ştiinţific este obligat să informeze membrii consiliului despre locul 

şi ora desfăşurării şedinţelor. 

4.5. Problemele discutate în cadrul şedinţelor, recomandările propuse, vor fi înscrise în procese verbale, 

semnate de către Preşedintele Consiliului metodico-ştiinţific. 

4.6. La şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific pot fi invitaţi şi alţi reprezentanţi ai colectivului 

profesoral. 

4.7. Monitorizarea activităţii Consiliului metodico-ştiinţific se realizează de către directorul instituţiei 

conform planului de activitate a I.P. CEEE. 

 

V. Documentaţia Consiliului metodico-științific 

5.1. Setul documentelor necesare pentru activitatea Consiliului metodico-ştiinţific include: 

✓ Regulamentul de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific; 

✓ Planul de activitate a Consiliului metodico-ştiinţific pentru anul de studii; 

✓ Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului metodico-ştiinţific; 

✓ Materiale prezentate şi discutate la Consiliul metodico-ştiinţific (referate, comunicări, 

publicaţii). 

✓ Analiza activităţii metodice pentru anul de studii precedent; 

✓ Obiectivele activităţii metodice pentru anul de studii curent; 

✓ Tema de cercetare metodică a instituţiei (scopul; direcţiile prioritare; sarcinile pentru anul 

curent); 

✓ Temele de cercetare psiho-pedagogică a cadrelor didactice; 

✓ Graficul lecţiilor demonstrative şi măsurilor extraşcolare pentru anul de studii; 

✓ Graficul desfăşurării decadelor catedrelor; 

✓ Ordinul de constituire a catedrelor; 

✓ Rezultate analitice ale monitorizărilor interne a cadrelor didactice; 

✓ Planul strategic de formare continuă a cadrelor didactice; 

✓ Planul activităţilor de formare continuă în cadrul instituţional şi proiectele activităţilor 

desfăşurate; 

✓ Programul de activitate a Şcolii profesorilor debutanţi şi proiectele activităţilor desfăşurate; 

✓ Programul activităţilor de studiere a experienţei avansate şi materialele activităţilor desfăşurate; 

✓ Proiecte seminare / trening-uri tematice; 

✓ Datele despre diagnosticarea necesităţilor de formare continuă a personalului didactic; 

✓ Planul de atestare a cadrelor didactice. 

5.2. Documentele Consiliului metodico-ştiinţific se păstrează în arhivă pe o perioadă de 5 ani. 

 

VI. Atribuţiile Consiliului metodico-ştiinţific 

6.1. Să elaboreze strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul instituţiei; 

6.2. Să organizeze şi monitorizeze activitatea metodică în cadrul instituţiei; 

6.3. Să analizeze rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de învăţământ; 



6.4. Să aprobe lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula 

la specialitate/unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională. 

6.5. Să evalueze inovaţiile pedagogice propuse pentru implementare în instituţie şi să ofere ajutor 

metodic cadrelor didactice pentru aplicarea lor în practică. 

6.6. Să elaboreze recomandări pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ în instituţie. 

6.7. Să propună Consiliului de administraţie candidaturile cadrelor didactice, care merită stimulare. 

6.8. Să ofere ajutor metodic tinerilor specialişti, să asiste şi să analizeze activitatea acestora. 

6.9. Să adopte acte normative interne cu caracter metodic. 

6.10. Să recomande pentru publicaţie materialele elaborate de cadrele didactice. 

6.11. Să analizeze rezultatele dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi să propună studierea 

experienţei avansate a unor cadre didactice. 

6.12. Să analizeze rezultatele cercetărilor psihopedagogice a cadrelor didactice şi să adopte 

recomandări metodice. 

6.13. Să aprecieze activitatea catedrelor metodice şi a cadrelor didactice. 

6.14. Să aprobe graficul de desfăşurare şi să evalueze rezultatele concursurilor cu caracter cognitiv, 

olimpiadelor, conferinţelor ştiinţifico-practice a elevilor şi profesorilor. 

 

VII. Dispoziţii finale 

7.1. Consiliul metodico-ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în baza Planului anual elaborat în 

concordanţă cu Planul managerial al I.P. CEEE. 

7.2. Directorul I.P. CEEE monitorizează activitatea Consiliului metodico-ştiinţific. 

7.3 Activitatea Consiliului metodico-ştiinţific este analizată şi apreciată de către Consiliul Profesoral. 

7.4 Activitatea în cadrul Consiliului metodico-ştiinţific nu este remunerată, dar consiliul de 

administraţie poate stimula prin diverse forme iniţiativele metodico-didactice. 

7.5. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Consiliul Profesoral al I.P. CEEE 


