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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul de activitate al Consiliul metodico-ştiinţific al IP Centrul de 

excelenţă în transporturi (IP CET) este elaborat în temeiul:   

 Codului Educaţie, capitolul IV, art.69, aliniatele (5) şi (6);  

 Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de  excelenţă, 

capitolul III Mangementul şi structura Centrului de excelenţă, aprobat prin ordiul Ministerului 

Educaţii nr.1158 din 04 decembrie 2015,  

 Regulamentul intern de activitate al Instituţiei Publice Centrului de excelenţă în 

Transporturi.  

2. Consiliul mtodico-ştiinţific al Instituţiei Publice centrul de Excelenţă în 

Transporturi (IP CET) are drept scop asigurarea calităţii activităţii metodice şi formarea 

profesională continuă a cadrelor didactice al IP CET şi, după caz,  a cadrelor didactice din 

instituţiile arondate, monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii metodice, elaborarea, 

testarea  şi implementarea noilor tehnologii didactice, a metodelor inovatoare din practica 

naţională şi internaţională. 

3. Componenţa numerică  şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este aprobată 

de către Consiliul profesoral. Membri ai consiliului metodico-ştiinţific pot fi: directorul, 

directorii-adjuncţi, şefii de catedre/comisii metodice, după caz, şefii de secţie, metodist, cadre 

didactice cu performnţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad ştiinţific, directori-

adjuncţi ai instituţiilor arondate. Componenţa numerică a Consiliului ştiinţifico-metodic nu va 

depăşi 15-20 membri. 

4. Consiliul metodico-ştiinţific activează în conformitate cu Regulamentul-cadru de 

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

Regulamentul de organizare  şi funcţionare al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 

Transporturi şi se întruneşte, de regulă, lunar. La solicitarea directorului adjunct pentru instruire 

şi educaţie sau  a minimum 1/3 din membrii Consiliului, se pot convoca şedinţe suplimentare. 

5. Consiliul metodico-ştiinţific este condus de directorul-adjunct pentru instruire şi 

educaţie.  

6. Consiliul metodico-ştiinţific al IP CET îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan 

anual aprobat de către direcotrul CET şi este parte componentă a planului managerial anual. 

7. Programul de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific este elaborat de  

coordonatorul Centrului metodic al CET, în baza propunerilor prezentate de catedre, secţii şi alte 

subdiviziuni ale  IP CET. 

8. Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific  sunt deliberative daca la ele participă cel 

puţin 2/3 din număru total  ai membrilor.  

9. Hotărârile Consiliului metodico-ştiinţific se  adoptă prin vot dschis cu simpla 

majoritate de voturi şi sunt obligatorii  pentru personalul didactic şi didactic auxiliar al instituţiei. 

10. La şedinţe pot fi invitate cadre didactice, pedagogi sociali, savanţi, cadre didactice 

din alte instituţii. 

11. Consiliul metodico-ştiinţific, la  prima şedinţă a anului de studii respectiv, alege 

secretatul Consiliul pe un termen de un an de zile, care este confirmat prin ordinul directorului IP 

CET. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor 

Consiliului metodico-ştiinţific. 

12. Preşedintele Consiliului metodico-ştiinţific, de comun cu alţi membri ai 

administraţiei, alte structuri interne, organizează şi controlează realizarea deciziilor adoptate. 

Rezultatele controlului se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului. La necesitate se organizează 

dezbateri pe marfinea materialelor prezentate. 



 

II. ATRIBUŢIILE  CONSILIULUI METODICO-ŞTIINŢIFIC 

13. Consiliul ştiinţifico-metodic are următoarele atribuţii: 

 Elaborează strategia de desfăşurarea şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul 

IP CET. 

 Organizează şi monitorizează activitatea metodică în IP CET. 

 Analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în IP CET: 

 Aprobă planurile de studii şi curriculumurile pe uitaţi de curs/discipline ale IP 

CET şi a instituţiilor arondate 

 Aprobă, lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice etc., în 

conformitate cu curricula la programul de formare profesională/ modul/ unitate de curs, utilizate 

în procesul  educaţional şi întru realizarea calitativă a curriculei  programului de formare 

profesională. 

 Oferă suport metodologic pentru aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare 

şi asigurare a calităţii la nivelul IP CET pe următoarele aspecte: 

 eficacitatea  educaţională, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul  de a 

obţine rezultatele  aşteptate ale învăţării, asigurată prin conţinutul  programelor de formare 

profesională; organizarea activităţii metodice prin aplicarea inovaţiilor didactice şi tehnologice; 

utilizarea reaţională a bazei tehnico-materiale care asigură buna desfăşurare a procesului 

educaţioenal; 

 promovarea managementului calităţii, care se realizează prin: strategii şi proceduri 

pentru asigurarea calităţii; procesuri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea perioadică a 

programelor de formare profesională, curriculumurilor şi activităţii desfăşurate; proceduri 

obiective şi transparente de evaluarea rezultatelor învăţării;  proceduri de evaluare periodică a 

calităţii corpului profesoral; proceduri de evaluare periodică şi participativă a curriculumurilor, 

registrul electronic actualizat sistematic cu date referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

transparenţa  informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite.  

 Participă la elaborarea raportului anual de evaluare internă a IP CET, privind 

calitatea serviciilor educaţionale oferite.  

 Apreciază rapoartele de autoevaluare ale solicitanţilor de grade didactice, precum 

şi a coraportorilor, cu luare deciziilor/propunerilor pentru Comisia de evaluare pe teren. 

 Discută, apreciază şi acceptă curriculum pe  unităţi de curs, conform planului de 

învăţământ la programul de formare profesională respectiv. 

 Organizează training-uri, seminare metodice, ateliere de lucru, mese rotunde cu 

discutarea problemelor de metodologie didactică în baza recomandărilor pedagogiei moderne. 

 Discută şi adoptă hotărâri de implementare în procesul de formare profesională a 

noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare. 

 Realizează anual analize de investigare a opţiunilor candidaţilor, elevilor, 

absolvenţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor de formare profesională;  

 Studiază şi propune pentru promivare experienţa avansată a cadrelor didctice. 

 Elaborează şi propune spre implementare în procesul educaţional recomandările 

metodologice de structurare a lecţiilor, a recomandărilor metodice, a proiectelor didactice de 

lungă şi scurtă durată, completarea portofoliilor didactico-metodice. 

 Elaborează propriul registru electronic cu informaţii privind calitatea serviciilor 

educaţionale prestate, structurate pe standarde ţi indicatori de performanţă la nivelul Centrului de 

excelenţă. 



 Analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de 

învăţământ şi, după caz în instituţiile de învăţământ arondate. 

 Alte atribuţii ale Consiliului metodico-ştiinţific, decât cele specificate în prezentul 

Regulament, pot fi stipulate în regulamenete interne şi aprobate de Consiliul profesoral. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

 

14.  Problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului metodico-ştiinţific sunt 

reflecate în procese-verbale, însoţite de materiale anexate. Preşedintele Consiliului şi secretarul  

semnează procesele-verbale ale şedinţelor. 

15. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului metodico-ştiinţific se înregistrează în 

registrul proceselor-verbale ale Consiliului, care se păstrează în IP CET, se îndosariază şi se 

numerotează paginile.  Pe ultima foaie, directorul IP CET autentifică numărul de pagini prin 

semnătura sa si aplicarea ştampilei. 

16. Realizarea deciziilor adoptate de Consiliul metodico-ştiinţific se pun în 

responsabilitatea  preşedintelui Preşedintelui Consiliului metodico-ştiinţific care, prin ordine, 

semnate de  directorul IP CET, pune în aplicare deciziile respective. 

  


