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I. Dispoziţii  generale 

 

1 .  Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ-reglatoriu privind modul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific din Colegiul Național de 

Coregrafie şi are ca fundament legislativ: 

 - Codul  Educaţiei nr.152 din 17.07.2014; 

 - Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii  2014-2020 „Educaţia 2020”. 

Hotă rârea Guvernului nr.944   din 14 noiembrie 2014; 

 - Regulamentul de atestare a cadrelor  didactice din învăţământ general, 

profesional-tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă prihopedagogică, aprobat 

prin ordinul MECC nr.62 sin 23.01.2018; 

 - Statutul instituţiei de învăţământ CNC, aprobat Consiliului profesoral, 

Procesul verbal nr.7 din 11.04.2019 

 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNC, aprobat Proces-verbal 

nr.1 din 19.09.2019 

 

 2.  Asistenţa metodică prezintă un proces complex şi  corelat de acțiuni şi este 

generat de necesităţile cadrelor didactice de a se perfecţiona şi autoperfecţiona. 

 

3.   Asistenţa metodică este asigurată de către Consiliul metodico-ştiinţific - 

/partea componentă a instituţiei de învăţământ responsabilă pentru activitatea  

metodică/, care este subordonat  şi funcţional şi organizaţional  Consiliului 

Profesoral şi Consiliului de administraţie a CNC. 

 

4.   Consiliul metodico-ştiinţific al CNC  are ca scop: asigurarea calităţii, 

activităţi metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor  didactice ale 

instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii metodice, elaborarea, 

testarea şi implementarea de metode noi şi inovatoare din  practica internaţională. 

  

5.   Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-ştiinţific este 

aprobată de către Consiliul  profesoral. Membri ai Consiliului metodico-ştiinţific pot 

fi:  directorii  adjuncţi, metodistul, după caz, cadre didactice cu performanţe 

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

Consiliului metodico-ştiinţific nu va depăşi 10 membri. 

 

6.   Consiliul  metodico-ştiinţific se întruneşte, de regulă, de 4 ori  pe an 

obligatoriu sau  ori de câte ori e nevoie, la solicitarea a unuia din  membrii 

Consiliului metodico-ştiinţific. 
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 Şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific sunt deliberate, dacă la ele participă 

cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă  prin vot deschis 

cu majoritatea simplă de voturi. 

 

II. Obiectevele şi direcţiile de activitate 

 

7.   Consiliul metodico-ştiinţific are următoarele atribuţii: 

 a) asigurarea metodică a activităţilor privind  implementarea  noilor  cerinţe 

ce ţin de modernizarea  procesului educaţional; 

 b) elaborarea strategiei de desfăşurare şi  dezvoltare a activităţii  metodice în  

cadrul instituţiei; 

 c)  promovarea experienţei didactice avansate cu scopul unei maxime  

valorificări a acesteia /prin expuneri analitice ale experienţei didactice avansate,  

mese rotunde, master-clasuri, publicaţii etc/; 

 d) informarea cadrelor didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de 

ultimă oră din domeniul educaţiei şi din domeniul coregrafic; 

 e) coordonarea, monitorizarea, stimularea şi evaluarea efecientă a activităţii 

educaţionale şi metodice a cadrelor didactice; 

 f)  acordarea asistenţei metodice şi formarea  profesională continuă a cadrelor 

didactice în conformitate cu necesităţile lor; 

 g) crearea condiţiilor pentru accesibilitatea informaţiei ştiinţifico-pedagogice 

pentru fiecare pedagog în corespundere cu  necesităţile sale profesionale; 

 

8.  Direcţiile principale  de activitate: 

 a) Aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor şi 

din domeniul coregrafic, ce presupune: 

 - analiza literaturii metodice, identificarea noutăţilor cu caracter teoretic şi 

aplicativ-practic din domeniul educaţiei şi al coregrafiei; 

 - aprobarea lucrărilor metodice, ghidurilor metodologice, materialelor 

didactice, în conformitate cu curriculile la specialitate, utilizate în procesul de 

formare profesională; 

 - implementarea experienţei pedagogice avansate în practica de lucru a 

cadrelor didactice care activează în instituţie; 

 b) Oferirea suportului  metodologic  ce prevede: 

 -  acordarea ajutorului metodic în rezolvarea problemelor profesionale; 

 -  elaborarea materialelor metodice pentru activităţile educaţionale; 

 - implementarea TIC în procesul educaţional; 

 - organizarea activităţii metodice prin aplicarea /activităţii/ inovaţiilor 

didactice şi tehnologice. 
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 c) Atestarea şi formarea profesională continuă ce prevede: 

 - proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor de formarea profesională şi a activităţilor desfăşurate; 

 - proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării; 

 - proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

 - proceduri de evaluare periodică şi participativă a programelor de studii; 

 - realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice. 

 

III. Funcționare și management 

 

9. Consiliul metodico-științific în activitatea sa promovează forme şi metode 

organizaţionale moderne: 

 a) proiecte investigaţionale şi inovaţionale; 

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

vizite, concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţifice, consultaţii psihopedagogice. 

 

10. Consiliul metodico-ştiinţific organizează  şi susţine activităţi de informare, 

documentare, formare, implicare,  consiliere, orientare a cadrelor didactice. 

 

11. Activitatea Consiliului metodico-ştiinţific este dirijată de directorul adjunct 

pentru instruireși educație al CNC. 

 

12. Activitatea Consiliului metodico-ştiinţific se bazează pe principiile educaţiei 

pentru o societate deschisă, susţinând iniţiativa de eficientizare a activităţii instituţiei 

în contextul modernizării învăţământului din Republica Moldova. 

 

13. Setul documentelor necesare pentru activitatea Consiliului metodico-ştiinţific: 

 a) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului metodico-

ştiinţific; 

 b) Planul de activitate al Consiliului  pentru anul de studii; 

 c) Registrul proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului; 

 d)  Materiale prezentate şi discutate la Consiliul (rapoarte, comunicări, 

publicaţii); 

 e) Obiectivele activităţii metodice pentru anul de studii curent; 

 f) Graficul lecţiilor demonstrative pentru anul de studii; 

 g) Planul activităţilor de formare continuă ; 

 h)  Materiale informative din cadrul Seminarelor/training-urilor tematice/; 

 i) Informaţii despre  activitatea metodică a cadrelor (planuri, rapoarte); 

 j) Planul de atestare a cadrelor didactice. Atestarea pe anii de studii. 
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14.  Planul de activitate al Consiliului metodico-ştiinţific este discutat şi aprobat la  

şedinţa Consiliului Profesoral. 

 

15.  Consiliul metodico-ştiinţific  realizează următoarele atribuţii: 

 - elaborează  strategia de desfăşurare şi dezvoltare al activităţilor metodice în 

cadrul instituţiei; 

 - organizează şi monitorizează activitatea metodică; 

 - analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în 

instituţia de învăţământ; 

 - aprobă  lucrări metodice, ghiduri metodologice,  materiale didactice utilizate 

în procesul educaţional; 

 - alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului metodico-ştiinţific. 

 

16. Consiliul metodico-ştiinţific elaborează anual un Raport de evaluare internă 

privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, care este adus la cunoştinţă 

Consiliului profesoral. 

 

IV. Dispoziții finale 

17. Consiliul metodico-ştiinţific îşi  desfăşoară activitatea în baza Planului de 

Dezvoltare Strategică, a Planului de activitate al instituţiei, a Planului de activitate al 

Consiliului metodico-ştiinţific. 

 

18. Consiliul de administraţie apreciază şi stimulează prin diverse  forme 

iniţiativele metodico-didactice ale Consiliului metodico-ştiinţific. 

 

19. Regulamentul intră în vigoare  din data aprobării acestuia. 

 

20. Prezentul regulament  se aprobă prin decizia Consiliului Profesoral o dată la 

doi ani de studii şi poate fi modificat la iniţiativa Consiliului metodico-ştiinţific şi a 

Consiliului de administraţie. 

  


