
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ  

 

 

Domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

 
Procedură operaţională  

privind evaluarea resurselor 
educaționale deschise  la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Dolj  

Ediția: 1 

 

Cod: PO -ISJ-DJ-21 
Revizia:- 2 

 

Pag. 1 / 8 

Exemplar nr. 1 

 

 
 
 
 

                                                                                          APROBAT 
                         în ședința Consiliul de Administrație al                                           

ISJ Dolj în data de 12.01.2022 
 
                                                                                           

                      

                                      

                                     

                                       

            

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

privind evaluarea resurselor educaționale deschise la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Dolj  

 

Cod: PO -ISJ-DJ-21,  

Ediția 1, Revizia – 2 , Data 12.01.2022 

 

                        

                           

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ  

 

 

Domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

 
Procedură operaţională  

privind evaluarea resurselor 
educaționale deschise  la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Dolj  

Ediția: 1 

 

Cod: PO -ISJ-DJ-21 
Revizia:- 2 

 

Pag. 2 / 8 

Exemplar nr. 1 

 

 

CUPRINS 
 

1. Pagina de gardă..........................................................................................................................1 

 

2. Cuprins..........................................................................................................................................2 

 

3. Scop.................................................................................................................................................3 

 

4. Domeniu de aplicare..................................................................................................................3 

 

5. Documente de referință............................................................................................................3  

 

6. Definiții și abrevieri...................................................................................................................3-4 

 

7. Descrierea activității sau a procesului................................................................................. 4-7 

 

8. Responsabilități...........................................................................................................................7 

 

9. Formulare......................................................................................................................................7 

9.1.  Formular de evidență a modificărilor.................................................................................7 

 

9.2.  Formular de analiză a procedurii.........................................................................................8 

 

9.3.  Formular de distribuire/difuzare.........................................................................................8 

 

10.  Anexe...............................................................................................................................................8 

 

 
 

 

 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ  

 

 

Domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

 
Procedură operaţională  

privind evaluarea resurselor 
educaționale deschise  la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Dolj  

Ediția: 1 

 

Cod: PO -ISJ-DJ-21 
Revizia:- 2 

 

Pag. 3 / 8 

Exemplar nr. 1 

 

 
3. Scopul procedurii 

Procedura operațională are ca scop organizarea activităților specifice în vederea aprobării 

resurselor educaționale deschise și publicării acestora pe site-ul ISJ Dolj. 

 

4. Domeniul de aplicare 
 

Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică cadrelor didactice, autori de resurse educaționale 
și personalului implicat în înregistrarea, transmiterea, evaluarea și publicarea acestora pe site-
ul  ISJ Dolj: https://www.isjdolj.ro/  
 

5. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Nota M.E.N. cu nr. 808 AOB/3.11.2017 privind crearea reţelei de resurse educaţionale 

deschise (RED) în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene.  

 

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 

6.1.  Definiții: 
Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. RED 

     Resursele educaționale deschise sunt materiale de învățare, 

educaționale și de cercetare care se află în orice mediu, digital sau de altă 

natură și care se află în domeniul public sau au fost puse la dispoziție sub o 

licență liberă, care permite accesul gratuit, utilizarea, adaptarea și 

redistribuirea de către alții fără restricții sau cu restricții limitate. 

2. Procedură 
operațională 

    Document intern care reglementează etape în cadrul cărora se 

desfăşoară activităţi specifice unui proces. 

 
3. Admis 

   Constatarea Consiliului Consultativ pe disciplină privind îndeplinirea 

celor 10 criterii prevăzute în fișa de evaluare. 

4. Respins 

a) Neîndeplinirea criteriilor stabilite în fișa de evaluare; 
b) Nerespectarea cerințelor de tehnoredactare formulate în Procedura 

operațională privind evaluarea resurselor educaționale deschise. 

 

 
 
 
 
 

https://www.isjdolj.ro/


 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DOLJ  

 

 

Domeniul Curriculum și 

inspecție școlară 

 
Procedură operaţională  

privind evaluarea resurselor 
educaționale deschise  la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Dolj  

Ediția: 1 

 

Cod: PO -ISJ-DJ-21 
Revizia:- 2 

 

Pag. 4 / 8 

Exemplar nr. 1 

 

6.2.  Abrevieri: 
 

 

 
7. Descrierea activității   

 

7.1. GENERALITĂŢI  

7.1.1. Pornind de la directivele Comisiei Europene şi de la linia strategică din Agenda 

Digitală a României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învăţare (resurse 

educaţionale deschise/RED şi Web 2.0), Ministerul Educaţiei (M.E.) a solicitat crearea unor 

reţele de resurse educaţionale deschise la nivelul fiecărui judeţ;  

7.1.2. Resursele educaţionale deschise sunt mijloace de învăţare adaptate nevoilor specifice 

ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte 

diverse materiale de învăţare, suporturi de curs, proiecte, experimente şi demonstraţii, dar 

şi programe şcolare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaţionale (articole, 

module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât şi cea extracurriculară etc.);  

7.1.3. Cadrele didactice propun materiale educaţionale , în format electronic, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor, în vederea 

publicării acestora pe site-ul ISJ Dolj www.isjdolj.ro.  

Evaluarea şi selecţia resurselor se desfăşoară la nivelul Inspectoratului Şcolar al 

județului Dolj, în consiliile consultative de specialitate. Prin excepție, materialele din 

domeniul managementului educațional, sunt evaluate și selectate de către inspectorii 

școlari pentru management instituțional; 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. 1
. PO 

Procedură operațională  – succesiune de etape în cadrul cărora se 

desfăşoară activităţi specifice unui proces 
2. 2

. 
RED Resurse educaționale deschise 

3. 3
. WEB 2.0 Utilizatorului de web și activitățile pe care le desfășoară în mediul 

online. 
4. 4 C.A. Dolj Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj 

5.  I.S.J. Dolj Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

6.  ISG Inspector Școlar General 

7.  ISGA Inspector Școlar General Adjunct 

8.  C.C. Consilii Consultative 

9.  M.I.  Management instituțional 

10.  E Evaluare 

11.  V Validarea  Inspectorului Școlar General Adjunct 

12.  A Aprobarea Inspectorului Școlar General 

13.  Ap Aprobarea Consiliului Consultativ 

14.  Ah Arhivare  

http://www.isjdolj.ro/
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 7.1.4. Procesul de evaluare şi selecţie a resurselor educaţionale deschise se va derula cu 

ritmicitate, o dată pe lună, în perioada prevăzută în calendarul din prezenta procedură.  

7.1.5. La nivelul ISJ Dolj se contituie o comisie de gestionare a resurselor educaționale 

deschise 

7.1.6. Inspectoratul Şcolar Județean Dolj pune la dispoziţia cadrelor didactice o platformă 

dedicată pe care se vor publica Resursele Educaționale Deschise, în vederea accesului liber 

şi necondiţionat al oricărei persoane interesate;  

7.1.7. Cadrele didactice încadrate într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul 

Dolj pot contribui la completarea Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei Școlare de e-

learning cu resurse educaţionale proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legale; 

 7.1.8. Resursele educaţionale elaborate de cadrele didactice, evaluate și selectate de către 

consiliul consultativ al disciplinei/domeniului de activitate, respectiv, de către inspectorii 

școlari pentru management instituțional, vor fi stocate pe platformă; 

 7.1.9. Resursele educaţionale elaborate de cadrele didactice și propuse pentru a fi publicate 

pe site-ul ISJ Dolj pot avea autori unici sau autori multipli;  

7.1.10. Toate resursele educaționale propuse de cadrele didactice pentru a fi evaluate vor 

respecta prevederile legale privind legislația dreptului de autor și a drepturilor conexe;  

7.1.11. Toate resursele educaționale vor avea precizate sursele bibliografice, în 

conformitate cu prevederile legale cu privire la drepturile de autor, cu citarea corectă a 

acestora;  

7.1.12. Responsabilitatea respectării prevederilor legale privind legislația dreptului de 

autor și a drepturilor conexe revine în exclusivitate autorilor;  

7.1.13. Toate resursele educaționale propuse de cadrele didactice pentru a fi evaluate vor 

avea un caracter nediscriminatoriu, fiind elaborate cu respectarea principiilor care nu fac 

nicio deosebire, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, apartenenţă la o categorie 

defavorizată; caracterul nediscriminatoriu vizează, totodată, eliminarea oricăror elemente 

rasiste, xenofobe de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste;  

7.1.14. Resursa educațională care are un caracter discriminatoriu va fi declarată 

”RESPINSĂ” fără a fi evaluată. 
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7.1 Calendarul de depunere  și evaluare a resurselor educaționale: 

 Până la data de 10 a fiecărei luni, va avea loc depunerea dosarelor la secretariatul ISJ 

Dolj; 

 Până la data de 30 a fiecărei luni, va avea loc evaluarea dosarelor de către membrii 

Consiliilor Consultative pe discipline/activități extrașcolare/domeniu; 

 Pe parcursul lunii următoare, pe site-ul http://www.isjdolj.ro/, în butonul 

RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE, se va afișa lista cu rezultatele evaluării 

resurselor educaționale deschise  

      7.2 Etapa de depunere: 

Fiecare solicitant va depune personal  la secretariatul ISJ Dolj , conform calendarului, un 

dosar ce va conține: 

1. Formularul de solicitare a aprobării pentru fiecare resursă educațională în 

parte (Anexa 1); 

2. Fișa de identificare a RED  (Anexa 2); 

3. Declarația pe proprie răspundere privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor 

(Anexa 3); 

4. Formatul letric al resursei educaționale deschise, semnat pe fiecare pagină; 

5. DVD-ul/CD-ul cu formatul RED.  

Tipurile de fişiere acceptate pentru publicare sunt: 

 - Documente needitabile .pdf.;  

 - Prezentări POWERPOINT .ppt, .pptx, .pps, .ppsx;  

 - Fişiere video .wmv, .avi, .mpg; 

 

        7.3 Etapa de preluare a documentelor: 

1. Comisia de gestionare a RED, prin inspectorul școlar desemnat, preia dosarele de la 

secretariatul ISJ Dolj și le distribuie inspectorilor școlari pentru fiecare disciplină/activități 

extrașcolare/management instituțional. 

 

        7.4 Etapa de evaluare: 

1. Inspectorii școlari pe discipline/activități extrașcolare/ management instituțional 

  convoacă Consiliului Consultativ în vederea evaluării RED; RED depuse pentru domeniul MI 

sunt evaluate de către inspectorii școlari din acest compartiment. 

2. Membrii C.C. analizează și evaluează resursele educaționale deschise  în 

conformitate cu fișele de evaluare și cu cerințele de tehnoredactare (anexa 5); 

3. Membrii C.C./management instituțional întocmesc un Proces – verbal  de analiză și 

evaluare a RED și tabelul centralizator cu rezultatele evaluării   Admis/Respins , ce  vor  fi 

depuse la Comisia de gestionare a RED, împreună cu CD-ul pe care se regăsește conținutul 

RED. 

4.  Resursele educaţionale care nu îndeplinesc toți indicatorii din grila de evaluare 

sunt respinse, putând participa la o nouă evaluare, după remedierea deficienţelor constatate, 

http://www.isjdolj.ro/
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cu parcurgerea integrală a procesului de înregistrare, evaluare şi selecție, în conformitate cu 

prezenta procedură. 

5.  Rezultatele evaluării și selecției nu pot fi contestate.  

 

            7.5. Etapa de publicare 

 Formatul electronic al resurselor educaționale se afișează pe site-ul 

http://www.isjdolj.ro/, în butonul RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE, pe parcursul 

lunii următoare. 

8. Responsabilități: 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul (postul) / 

acţiunea (operaţiunea) 
I II III IV V 

 0 1 2 3 4 5 

1. Inspectori şcolari E     

2. Inspector şcolar general adjunct  V    

3. Inspector şcolar general   A   

4. Consiliul Consultativ     E  

5. Secretariat ISJ      Ah 

Prezenta procedură va fi făcută publică prin postare pe site-ul Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj: www.isjdolj.ro. 

Modificările și/sau completările prevederilor prezentei proceduri, determinate de 

factori obiectivi sau modificări de ordin legislativ, vor constitui obiectul unor 

anunțuri/informări publice, adresate tuturor persoanelor cărora li se adresează procedura.  

Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare și pot produce efecte de la data 

aprobării în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 

 

9. Formulare 
9.1.  Formular evidență a modificărilor 

Nr. 

Crt

. 

Ediția Data ediției Revizia Data reviziei Nr. 

Pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 
Noiembrie 

2017 
1 19.01.2018  

Introducere 

disciplină 
 

2. 1 
Noiembrie 

2017 
2 12.01.2022  

Modalitate 

publicare pe site a 

RED 

 

 

http://www.isjdolj.ro/
http://www.isjdolj.ro/
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9.2. Formular analiză a procedurii 

Nr. 

Crt. 

Compartiment Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil  

Semnătura Data Observații  Semnătura Data 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

SCIM 

Prof. Irina 

Ștefana 

BROSCARU 

-     
 

9.3.Formular distribuire a procedurii 

Nr. 

Crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Oana Lavinia 

ZAHARIE - 

ISGA  

     

2.  Management  
Irina Ștefana 

BROSCARU 

ISGA  

     

 

 

Dispoziții finale: 

Prezenta procedură va fi făcută publică prin postare pe site-ul Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj: www.isjdolj.ro. 

Modificările și/sau completările prevederilor prezentei proceduri, determinate de 

factori obiectivi sau modificări de ordin legislativ, vor constitui obiectul unor 

anunțuri/informări publice, adresate tuturor persoanelor cărora li se adresează procedura.  

Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare și pot produce efecte de la data 

aprobării în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 

 

10. Anexe 

1. Formularul de solicitare a aprobării pentru fiecare resursă educațională în 

parte (Anexa 1) 

2. Fișa de identificare a RED  (Anexa 2) 

3. Declarația pe proprie răspundere privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor 

(Anexa 3) 

4. Fișa de evaluare RED (Anexa 4) 

5. Cerințele de redactare pentru resursele educaționale deschise (Anexa 5) 
 

 

 

http://www.isjdolj.ro/

