
 

 

 
 

 

 

 



 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Cabinetul metodic (în continuare CM) este o subdiviziune din cadrul Colegiului „Mihai 

Eminescu”, creată în baza unor acte legislative şi normative în vigoare, ale ordinelor  

instituționale şi al prezentului Regulament. 

2. Prezentul Regulament stabilește domeniul de activitate didactică și metodică fiind 

elaborat în temeiul: 

a) Codului Educației al Republicii Moldova (COD Nr. 152din 17.07.2014); 

b) Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic potsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul Ministerului 

Educației nr. 550 din 10.06.2015); 

c) Planului-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar 

nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile (Ordinul Ministerului 

Educației nr. 1205 din 16 decembrie 2015); 

d) Regulamentului de activitate internă a Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

(Proces-verbal nr.10 din 10.04.2017); 

e) Regulamentului de funcționare a catedrelor în Colegiul ,,Mihai Eminescu”din Soroca 

(Proces-verbal nr.10 din 10.04.2017). 

3. CM este o structură funcțională a instituției, creată cu scopul asigurării activității metodice 

și creșterii măiestriei pedagogice a cadrelor didactice. 

4. CM asigură funcţionalitatea sistemului de evaluare, perfecţionare, recalificare şi formare a 

cadrelor didactice. 

5. Activitatea metodică în instituție ține de competența Consiliului metodic. 

6. Componența numerică și nominală a Consiliului metodic este aprobată de către Consiliul 

profesoral. Membri ai Consiliului metodic pot fi: directorii adjuncți, șefii de catedre, cadre 

didactice cu performanțe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad științific. 

7. Consiliul metodic activează în baza și în conformitate cu Regulamentul intern de activitate 

a instituției și cu prezentul Regulament. 



CAPITOLUL II 

OBIECTIVELE CONSILIULUI METODIC ȘI CM 

 

 

8. Consiliul metodic are următoarele atribuții: 

a) elaborează strategia de desfășurare și dezvoltare a activității metodice în cadrul 

instituției; 

b) organizează și monitorizează activitatea metodică în cadrul instituției; 

c) analizează rezultatele activității metodice proiectate și desfășurate în instituție; 

d) aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, suporturi de curs, materiale didactice în 

conformitate cu curricula la unitățile de curs, utilizate în procesul de formare 

profesională a elevilor. 

9. CM are ca obiective de bază: 

a) organizarea metodică a activităților privind implementarea noilor cerințe ce țin de 

modernizarea procesului educațional; 

b) promovarea unui proces de învățământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe 

modele educaționale care să stimuleze dezvoltarea personală și profesională a elevilor; 

c) asigurarea cadrelor didactice cu informații privind cercetările, elaborările și inovațiile 

din domeniul educației; 

d) direcționarea activității metodice vizând proiectarea, organizarea și realizarea 

activității educaționale, spre formarea și perfecționarea competențelor profesionale; 

e) monitorizează procesul de evaluare şi certificare în scopul atestării cadrelor didactice; 

f) desfășurarea activităţilor  metodice, orientate spre realizarea obiectivă a procesului de 

atestare a cadrelor didactice; 

g) coordonarea activităților cadrelor didactice, în vederea promovării cursurilor de 

formare continuă, în scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi 

perfecţionarea practicii pedagogice, dezvoltarea competenţelor şi consolidarea 

cunoştinţelor, proprii succesului educaţional; 

h) organizarea și asigurarea didactico-metodică a procesului educațional; 

i) dezvoltarea colaborării interinstituționale la diferite niveluri –național și internațional 

(grădinițe, licee, colegii, universități, organizații internaționale și non-guvernamentale 

etc). 

 



CAPITOLUL III 

 

FUNCȚIONARE ȘI MANAGEMENT 

 

10. Responsabil de organizarea și funcționarea CM este metodistul. 

11. Ocuparea funcției de metodist are loc prin angajare sau concurs, organizat de 

conducerea instituției, conform legislaţiei în vigoare. Atribuţiile de serviciu fiind înscrise 

în fişa postului, care este adusă la cunoştinţă sub semnătură. 

12. Numirea sau destituirea din funcție a metodistului are loc prin ordinul directorului. 

13. Activitatea CM este asigurată de administraţia instituției de comun acord cu metodistul. 

14.  Metodistul are următoarele obligaţii: 

a) organizează activitatea CM în conformitate cu actele normative în vigoare şi 

prezentul Regulament; 

b) elaborează şi realizează programul de activitate; 

c) acordă asistență metodică cadrelor didactice implicate în diferite activități 

educaționale; 

d) perfectează documentația Cabinetului metodic; 

e) întocmește rapoarte despre activitatea metodică, prezentîndu-le Consiliului de 

administrație/ Consiliului profesoral al intituției. 

f) asigură integritatea patrimoniului cabinetului, bunei gospodăriri a fondurilor 

materiale; 

g) asigură respectarea principiilor şi normelor eticii profesionale şi conduitei 

morale ale angajaţilor. 

15. În absenţa metodistului, atribuțiile acestuia sunt suplinite de o altă persoană 

desemnată prin ordinul directorului. 

16.  Ședințele Consiliului metodic se desfășoară în corespundere cu Planul de activitate 

al CM. 

17. Cabinetul metodic dispune de : 

a) spațiu pentru întrunirile, discuțiile, dezbaterile, consultațiile, schimbul de opinii și 

experiență, alte activități metodice ale cadrelor didactice, precum și pentru 

activitățile de informare, orientare și educație a părinților, a altor actori educaționali; 

b) acte normative și legislative, literatură enciclopedică, psihopedagogicăși didactico-

metodică, materiale didactice, informații cu caracter științifico-metodic, presa de 

specialitate, standuri informative, portofolii, publicații și elaborări ale cadrelor 

didactice, etc; 

c) mobilier, care asigură desfășurarea ședințelor cu cadrele didactice, precum și 



păstrarea fondului de materiale informaționale și didactico-metodice; 

d) mijloace multimedia și instructiv-metodice (calculator cu conexiune la rețeaua 

Internet, imprimantă, aparat de multiplicare și scanare, proiector etc), consumabile 

pentru realizarea cu succes a obiectivelor stipulate. 

 

 

Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE 

18. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul profesoral al 

instituției. 

19. Autoritatea de a modifica acest regulament aparține Consiliului profesoral. 

20. Orice alte situații neprevăzute de prezentul Regulament se soluționează numai cu 

aprobarea administrației și în conformitate cu legislația în vigoare. 

21. Cabinetul metodic nu are statut de persoană juridică. 

 
 


