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Valabilă din data:  12.02.2018 
  

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediției procedurii 
 

Nr. Elemente privind 
operațiunea 

Nume și prenume Funcția Data 

1.1 Elaborat Konradi Simona Inspector școlar 5.02.2018 

1.2 Verificat Deak Zoltan I.S.G.A 6.02.2018 

1.3 Avizat Tabără Camelia Președinte 
Comisie SCMI 

9.02.2018 

1.4 Aprobat Consiliul de Administrație I.S.J. B-N 9.02.2018 

 
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

 
Nr. Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul ediției 
Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se aplică 
prevederile sau reviziei 
ediției 

- - - - - 

 
3. Lista cuprinzînd persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii 
Nr. Scopul 

difuzării 
Exemplar 
Nr. 

Compartiment Funcția Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Konradi 
Simona 

12.02.2018  

3.2 Aplicare 2 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Salak 
Ramona 

12.02.2018  

3.3 Aplicare 3 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Buboly 
Monica 

12.02.2018  

3.4 Aplicare 4 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Pavelea 
Tudor-
Daniel 

12.02.2018  
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3.5 Aplicare 5 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Bălan 
Daiana 

12.02.2018  

3.6 Aplicare 6 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Balazs 
Denes 

12.02.2018  

3.7 Aplicare 7 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Manea 
Angelo 

12.02.2018  

3.8 Aplicare 8 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Păvăluc Gal 
Eniko 

12.02.2018  

3.9 Aplicare 9 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Cherhaț 
Adrian 

12.02.2018  

3.10 Aplicare 10 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Unciu 
Speranța 

12.02.2018  

3.11 Aplicare 11 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Pop Stela 12.02.2018  

3.12 Aplicare 12 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Șteopoaie 
Vasile 

12.02.2018  

3.13 Aplicare 13 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Crina 
Clapou 

12.02.2018  

3.14 Aplicare 14 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Florean 
Smaranda 

12.02.2018  

3.15 Aplicare 15 Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector Dinu Onița 12.02.2018  

3.16 Aplicare 16 Management Inspector Aurelia Dan 12.02.2018  

3.17 Aplicare 17 Management Inspector Stanciu 
Daniel 

12.02.2018  

3.18 Control 18 Comisia de Președinte Tabără 12.02.2018  
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monitorizare SCMI Camelia 

3.19 Aprobare 19 Consiliul de 
Administrație 

Secretar Câmpan 
Gavril 

12.02.2018  

3.20 Arhivare 20 Informatică Informatician Cosma 
Cristian 

12.02.2018  

 
4. Scopul procedurii 

 
Prezenta procedură asigură aplicarea Notei M.E.N. nr. 808 A0B /3.11.2017 privind 
crearea rețelei de resurse educaționale deschise (RED) în cadrul inspectoratelor școlare 
județene. 
  
Scopuri generale 

 Stabilește modul de realizare a activităților stipulate în documentul amintit 
anterior, compartimentele și persoanele implicate; 

 Asigură existența documentației necesare derulării activității; 

 Asigură derularea activității procedurate, în conformitate cu normele legale în 
materie; 

 Sprijină auditul și /sau alte organe abilitate în acțiuni de auditare și / sau control; 

 Sprijină cadrele didactice în promovarea de materiale utile altor colegi. 
 

Scopuri specifice 

 Accesul la educație de calitate pentru un număr cât mai mare de personae; 

 Creșterea calității educației prin evaluarea / validarea produselor de către alți 
specialiști;  

 Creșterea interesului comunității față de educație; 

 Stimularea inovației și creativității; 

 Punerea la dispoziția tuturor persoanelor interesate a unor materiale 
educaționale de calitate în regim gratuit.  
 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 

 Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice, autori de 
resurse educaționale și personalului implicat în înregistrarea, transmiterea, 
evaluarea și publicarea resurselor educaționale pe platforma on-line RED-ISJBN. 
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 Principalelel activități de care depinde și /sau care depind de activitatea 
procedurată: 
- Elaborarea resurselor de către profesori / alte cadre didactice 
- Analiza / avizarea acestora în consiliile consultative ale disciplinelor 
- Declararea originalității produselor de către autori 
- Afișarea acestora pe site-ul www.isjbn.ro la secțiunea Resurse educaționale 

deschise 
- Arhivarea documentelor cu respectarea procedurilor specifice 

 

 Compartimente implicate în activitatea procedurată: 
- Compartimentul curriculum și inspecție școlară 
- Compartimentul management 
- Compartimentul informatic 

 
6. Documente de referință 

 
6.1 Legea 1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; 
6.2 Legea 8 /1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 

completările ulterioare; 
6.3 Ordinul MECTS nr. 5530/2011 privind Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare; 
6.4 Ordinul nr. 200/2016  privind modificarea și completarea ordinului secretarului 

general al Guvernului nr.400 /2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ 
managerial al entităților publice din România; 

6.5 ROF al ISJ B-N (nr.3798 din 8.05.2017); 
6.6 ROI al ISJ B-N (nr. 3797 din 8.05.2017); 
6.7 Nota MEN nr. 808 A0B /3.11.2017 privind crearea rețelei de resurse educaționale 

deschise (RED) în cadrul inspectoratelor școlare județene. 
 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 
 
7.1 Definiții 

 

http://www.isjbn.ro/
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Nr. Termenul Definiția și /sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură Prezentarea în scris a pașilor ce trebuie urmați , a metodelor de 
lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii 
atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităților 

2. Activitate procedurabilă Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină 
procese cu un grad de complexitate și omogenitate ridicat, 
pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general 
valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, 
eficacitate, economicitate și eficiență, a obiectivelor 
compartimentului / entității publice 

3. Control intern managerial Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității 
publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 
concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, 
în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, 
eficient și eficace. Acesta include, de asemenea, structurile 
organizatorice, metodele și procedurile. 

4. Compartiment Conform organigramei ISJ B-N 

5. Resurse educaționale 
deschise 

Resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile 
specifice  ale procesului de învățare și pot fi accesate gratuit 

 
7.2 Abrevieri 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedură de sistem 

2. PO Procedură operațională 

3. PN Procedură națională (elaborată de MEN) 

4. MEN Ministerul Educației Naționale 

5. ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

6. ISG Inspector Școlar General 

7. ISGA Inspector Școlar General Adjunct 

8. CA Consiliu de Administrație 

9. Ah. Arhivare 

10. E. Elaborare 

11. V. Verificare 

12. A. Aprobare 

13. Av. Avizare 

14. Ap. Aplicare 
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15. RED Resurse Educaționale Deschise 

16. UÎ Unități de învățământ 

 
8. Descrierea procedurii 

 
8.1 Generalități: 

Pornind de la directivele Comisiei Eurpene și de la linia strategică din Agenda Digitală a 
României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învățare (resurse educaționale deschise / 
RED și Web 2.0), MEN a solicitat crearea unor resurse educaționale deschise la nivelul fiecărui 
județ. 
 

Rezultate scontate: 
Resursele educaționale deschise sunt mjloace de învățare adaptate nevoilor specifice  ale 
procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din acastă categorie fac parte  diverse 
materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte experimentale și demonstrații, dar și 
programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale. 
Cadrele didactice propun materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea 
legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală / dreptul de autor, în vederea publicării 
acestora pe platforma on-line RED-ISJBN. Evaluarea și selecția resurselor se desfășoară la 
nivelul I.S.J. B-N în consiliile consultative de specialitate. Prin excepție, materialele din domeniul 
managementului educațional vor fi evaluate și selectate de către inspectorii școlari pentru 
management instituțional.  
Procesul de evaluare și selecție a resurselor educaționale deschise se va derula cu ritmicitate, 
trimestrial, în ultima lună a fiecărui trimestru. O structură unitară de organizare va permite 
ulterior integrarea colecțiilor de resurse în Biblioteca Școlară Virtuală.  
Materialele propuse de profesori  și validate de consiliile consultative de specialitate vor fi 
postate pe site-ul www.isjbn.ro, secțiunea RED. 
Resursele educaționale elaboarate de către cadrele didactice și propuse pentru a fi publicate 
pot avea  autori unici sau autori multipli.  
Toate resursele educaționale propuse de către cadrele didactice pentru a fi evaluale vor 
respecta prevederile legale privind legislația dreptului de autor și a drepturilor conexe. Toate 
resursele educaționale vor avea precizate sursele bibliografice, în conformitate cu prevederile 
legale cu privire la drepturile de autor, cu citarea corectă a acestora. Resposabilitatea 

http://www.isjbn.ro/
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respectării prevederilor legale referitoare la legislația privind drepturile de autor și a 
drepturilor conexe revine în exclusivitate autorilor. 
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, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, apartenență la o categorie defavorizată. 
Caracterul nediscriminatoriu vizează totodată eliminarea oricăror elemente rasiale, xenofobe 
de promovare a ideologiei naționalist-extremiste. 
Resursa educațională care are un caracter discriminatoriu va fi declarată Respinsă fără a fi 
evaluată. 

  
8.2 Resurse necesare 

8.2.1 Resurse materiale 

 Echipamente IT (PC, laptop) 

 Copiator, imprimantă, telefon, fax 

 Rețea internet 

 Hârtie copiator, rechizite 

 Telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea actvității 
procedurate 

 
8.2.2 Resurse umane 

 Inspectori școlari 

 Cadre didactice, membri ai consiliilor consultative pe discipline 

 Informaticianul I.S.J. BN 

 Directori de UÎ 

 Conducerea instituției  
 

8.2.3 Resurse financiare și informaționale 

 Bugetul necesar pentru procurarea materialelor consumabile necesare 
desfășurării în bune condiții a activității procedurate 

 Salarizarea personalului implicat  

 Acte normative în vigoare 

 Pagina web www.isjbn.ro 
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8.3 Documente utilizate 

 Declarația pe proprie răspundere privind asumarea autenticității materialului 
și respectarea prevederilor legale din domeniul dreptului de autor și 
drepturilor conexe (Anexa 1), datată și  semnată  

 Resursa educațională propusă pentru a fi publicată pe site 

 Grilele de evaluare a resurselor educaționale (Anexa 2) 

 Procesul-verbal al consiliului consultativ  (Anexa 3) 

 Centralizatorul care conține rezultatele evaluării resurselor educaționale        
(Anexa 4) 
 

8.4 Mod de lucru  pentru 
Transmiterea, înregistrarea, evaluarea și publicarea pe site-ul www.isjbn.ro 

 
8.4.1 Cadrele didactice care doresc publicarea de materiale pe platforma RED-

ISJBN vor trimite pe adresa de mail isjbn@isjbn.ro, cu mențiunea Materiale 
pentru RED, următoarele documente: 
 

          - Fișa de identificare, conform Anexei la Nota MEN  
                 - Declarație pe propira răspundere privind asumarea autenticității materialului   

și respectarea prevederilor legale din domeniul dreptului de autor și drepturilor 
conexe  (Anexa 1), datată, semnată și scanată în format pdf. În situația resurselor 
educaționale cu autori multipli, declarația pe proprie răspundere privind asumarea 
autenticității materialului și respectării prevederilor legale din domeniul dreptului 
de autor și drepturilor conexe va fi completată de către fiecare dintre aceștia. 

-Resursa educațională propusă pentru a fi publicată pe platforma on-line RED-
ISJBN care poate fi: document pdf, prezentare PowerPoint: ppt; pptx; pps; ppsx sau 
fișiere video: wmv; avi; mpg.  

Resursele transmise vor fi optimizate pentru a avea o dimensiune cât mai 
mică. Aceasta nu poate depăși 10 Mb. 

 
8.4.2 Solicitarea va fi înregistrată la I.S.J. B-N numai dacă toate documentele sunt 

complete și completate corespunzător.  Inspectorul de specialitate / 
management va transmite prin e-mail solicitantului numărul de înregistrare 

mailto:isjbn@isjbn.ro
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al solicitării precum și validarea / invalidarea materialului de către consiliul 
consultativ al disciplinei. 

8.4.3  Pentru fiecare resursă educațională transmisă se va completa câte o fișă de 
identificare.  

8.4.4 În funcție de destinația materialului, resursele educaționale propuse pentru a 
fi publicate pe platforma on-line RED-ISJBN vor fi grupate pe cicluri școlare și 
arii curriculare. 

8.4.5 Resurslele educaționale deschise pot fi: 
-fișe de lucru 
-proiecte didactice / proiecte de lecții 
-demonstrații / experimente 
-studii științifice 
-îndrumătoare / ghiduri metodice 
-teste de evaluare inițiale / sumative  
- exemple de subiecte pentru examene, olimpiade și concursuri școlare 
-proiecte tematice 
-planificări calendaristice 
-proiectări ale unităților tematice / de învățare 
-resurse educaționale metodico-științifice 
-resurse curriculare CDȘ 
-resurse educaționale privind activitățile extrașcolare 
-studii de caz  
-proiecte educative 
-materiale de diseminare a bunelor practici și valorizarea proiectelor 
educative 

8.4.6 Materialele eletronice transmise vor fi elaborate cu respectarea    
următoarelor cerințe: 

-Titlul și descrierea din fișa de identificare vor fi reprezentative pentru 
conținutul materialului și vor conține după caz: titlul lecției, al capitolului 
-Materialele vor respecta gramatica limbii române și vor fi redactate utilizând 
semnele diacritice. Materialele care conțin greșeli gramaticale sau nu sunt 
redactate cu diacritice nu vor fi publicate. 
-Materialele vor fi corect organizate și încadrate în pagină, echilibrate din 
punct de vedere estetic. 
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-Materialele nu vor conține niciun fel de date cu caracter personal, informații 
private sau confidențiale. 
-Materialele vor respecta dreptul la imagine al persoanei. 

8.4.7 Materialele pot fi trimise în orice perioadă a anului școlar. Consiliul 
Consultativ al disciplinei va evalua trimestrial materialele primite conform grilelor de 
evaluare specifice prevăzute prin prezenta procedură în Anexele 2.  

8.4.8 Criteriile de evaluare a resurselor educaționale vor respecta următoarele 
cerințe: 

        - Conformitate cu programa școlară aprobată / standardele de pregătire 
profesională 

        -Corectitudinea conținutului științific 
        - Abordarea didactică a conținutului științific  
        - Contribuția la optimizarea  procesului de predare – învățare – evaluare 
        -Organizarea conținutului în vederea formării de competențe în conformitate      
cu programa școlară / standardele de pregătire profesională 
        - Calitatea și accesibilitatea limbajului 
        - Calitatea tehnoredactării 
        - Stilul, unitatea și originalitatea materialului 
 8.4.9 Toate resursele educaționale curriculare trebuie să fie elaborate cu 

respectarea principiilor didactice generale: 
         - Principiul unității / corelației dintre senzorial și rațional, dintre concret și 

abstract în predare- învățare (cunoscut și sub denumirea de principiul intuiției) 
         - Prinicipiul accesibilității și tratării individuale, diferențiate 
         - Principiul respectării particularităților de vârstă și individuale 
         - Principiul sistematizării, structurării și continuității 
         - Principiul integrării teoriei cu practica 
         - Principiul participării conștiente și active a elevilor / preșcolarilor la 

activitățile instructiv-educative 
         - Principiul însușirii / formării temeinice a cunoștințelor, priceperilor și 

deprinderilor 
         - Principiul asigurării unității instrucției și educației 
  8.4.10 Criteriile de evaluare a resurselor educaționale metodico- științifice și de 

management educațional sunt:  



 
Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud 
Procedură operațională pentru Realizarea rețelei 

de resurse educaționale deschise la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

 

Ediția: I 

Compartimentul:  
Inspector Școlar General / 
Inspector Școlar General 

Adjunct 

 
 

Cod: P0.1.10 

Revizia: - 
Nr.de ex. 20 

Pg.  17 

Exemplar:  
 

 
 

11 
 

         - Importanța teoretică și practico-aplicativă a temei tratate pentru 
specialitate / managementul educațional 

         - Abordarea unei probleme de interes major pentru practica școlară 
         - Actualitatea informațiilor cuprinse în text 
         - Caracterul unitar al lucrării 
         - Succesiunea logică a ideilor  
         - Oportunitatea bibliografiei și actualitatea în raport cu tema lucrării 
    8.4.11 Criteriile de evaluare a resurselor educaționale privind activitățile 

extrașcolare sunt: 
         - Relevanța-promovarea principiilor educației deschise pentru toți, a 

nediscriminării, toleranței, desegregării 
         - Valoarea adăugată – obținerea de rezultate măsurabile cu impact asupra 

calității educației 
         - Transferabilitatea - rezultatelele au un grad ridicat de transferabilitate 
         - Eficiența – utilizarea resurselor umane, financiare, materiale, 

comunicaționale și de timp cu eficiență și eficacitate 
      8.4.12 În urma evaluării, pentru fiecare resursă educațională va fi completată 

grila de evaluare specifică. 
      8.4.13 Fiecare indicator din grila de evaluare va fi evaluat cu DA sau NU, în 

funcție de gradul de îndeplinire a indicatorului. 
      8.4.14 Resursele educaționale care nu îndeplinsc toți indicatorii din grila de 

evaluare sunt respinse, putând participa la o nouă evaluare, după remedierea 
deficiențelor constatate, cu parcurgerea integrală a procesului de înregistrare, evaluare 
și selecție, în conformitate cu prezenta procedură. 

       8.4 15 Rezultatele evaluării vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat 
de membrii comisiei care a realizat evaluarea și de inspectorul școlar de specialitate. 

       8.4.16 În urma constatării rezultatelor evaluării, inspectorul de specialitate 
înaintează informaticianului resursele selectate în vederea publicării acestora. 

      8.4.17 Rezultatele evaluării și selecției nu pot fi contestate.  
 

9. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

    9.1 Fișa de identificare RED 
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    9.2 Declarația privind asumarea autenticității materialului și respectarea prevederilor legale 
din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe 
    9.3 Fișele de evaluare 
    9.4  Procesul-verbal de avizare al Consiliului Consultativ al disciplinei 

 
10. Cuprins 

 
Nr. componentă 
în cadrul 
procedurii 

Denumirea componentei din cadrul procedurii pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției 
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii 

1 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 1 

3. Lista cuprinzînd persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, 
revizia din cadrul ediției procedurii 

1 

4. Scopul procedurii 3 

5. Domeniul de aplicare 3 

6. Documente de referință 4 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 4 

8. Descrierea procedurii 6 

9. Anexe, înregistrări, arhivări 11 

10. Cuprins 12 

11. Anexe 13 
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Anexa 1  
 
 

DECLARAȚIE 
  

privind asumarea autenticității materialului și respectarea prevederilor legale din domeniul 
drepturilor de autor și drepturilor conexe 

 
 
 
 
                   Subsemnatul / Subsemnata,………………………………………………………………………………………, 

cadru didactic la școala……………………………………………………………………………………………………………….. 

legitimat/ă cu B.I. / C.I., seria……………nr……………………………………………, declar prin prezenta că 

resursa educațională cu titlul ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cu un număr total de ………………………………..pagini, îmi aparține și că aceasta respectă 

prevederile legale în vigoare din domeniul dreptului de autor și drepturile conexe. 

                   Sunt de acord cu utlizarea ei de către cadre didactice în procesul educațional, în 

situația în care aceasta va fi selectată de către I.S.J. B-N și publicată pe platforma RED-ISJBN. 

 
 
 
 
 
 
Data…………………………..                                                                              Semnătura…………………………… 
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Anexa 2.1                                                     GRILĂ DE EVALUARE- RED 
 
Autor / Autori…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Titlul……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Disciplina / Domeniul de aplicabilitate……………………………………………………………………………………. 
Clasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr. 
crt. 

Indicator DA/NU 

1. Informația științifică este în concordanță cu programele școlare aprobate sau cu 
standardele de prgătire specifice ÎPT 

 

2. Conținutul materialului este actual și corect din punct de vedere științific, elementele 
structurale fiind corelate metodologic 

 

3. Conținutul materialului este adaptat nivelului de învățământ precum și particualarităților 
de vârstă ale elevilor / preșcolarilor 

 

4. Conținutul materialului este sistematizat, prezentat printr-o exprimare clară, coerentă, 
asigurând eficientizarea procesului de învățare și realizarea finalităților propuse 

 

5. Strategiile propuse asigură valorificarea experienței de viață și transferul informațiilor / 
competențelor în diferite contexte, facilitând adaptarea școlară / incluziunea socială 

 

6. Materialul respectă cerințele de tehnoredactare precizate în procedură și normele de 
exprimare academică / de referință 

 

7. Conținutul materialului cuprinde pe lângă componenta informativă și o componentă 
formativă 

 

8. Metodele / tehnicile / strategiile didactice utilizate sunt active - participative, conducând 
la implicarea elevilor, fiind selectate în funcție de particularitățile grupului țintă 

 

9. Strategia de evaluare cuprinde itemi / teste de evaluare, criterii, bareme  și verifică 
gradul de realizare a obiectivelor propuse 

 

10. Conținutul materialului cuprinde strategii de tratare diferențiată și individualizată  

 
 
Rezultatul……………………………..                                                                         Data……………………………… 
(admis / respins) 
 
Inspector școlar…………………………………………..  Semnătura…………………… 
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Anexa 2.2                                                   GRILĂ DE EVALUARE- RED- Activități extrașcolare 
 
Autor / Autori…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Titlul……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Disciplina / Domeniul de aplicabilitate……………………………………………………………………………………. 
Clasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr. 
crt. 

Indicator DA/NU 

1. Proeictul / programul se bazează pe o analiză a contextului și identificarea nevoilor 
specifice, inclusiv din perspectiva grupului țintă căruia i se adresează 

 

2. Proiectul propune o abordare originală a temei, activităților, conținutului  

3. Obiectivele proiectului / programului sunt clar definite, în termeni SMART  

4. Există concordanță între grupul țintă – obiective – activități – rezultate – impact  

5. Resursele umane, materiale, financiare, informaționale și de timp sunt utilizate corect, 
cu respectarea principiului cost-eficiență 

 

6. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport cu nevoile identificate 
măsurabile cantitativ și /sau calitativ  

 

7. Proiectul este sustenabil, asigurând durabilitatea în timp a rezultatelor obținute și 
multiplicarea acestora 

 

8. Proiectul /programul asigură transferul achizițiilor dobândite de către membrii grupului 
țintă, atât în viața cotidiană, cât și inițierea unor noi activități și proiecte 

 

9. Proiectul / programul are un impact pozitiv asupra beneficiarilor direcți / indirecți, 
precum și a comunității 

 

10. Strategia de evaluare a proiectului este în concordanță cu specificul activităților propuse, 
cu particularitățile grupului țintă căruia i se adresează și cu rezultatele așteptate 

 

 
 
Rezultatul……………………………..                                                                         Data……………………………… 
(admis / respins) 
 
Inspector școlar…………………………………………..  Semnătura…………………… 
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Anexa 3                                            PROCES VERBAL AL CONSILIULUI CONSULTATIV 
 
Disciplina……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Denumire RED……………………………………………………………………………………………………………………. 

Autor /autori……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nivelul …………………………………………………clasa………………………………………………………………………. 

Mențiuni………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rezultat final: ADMIS / RESPINS 

Data…………………                                                                  Inspector de specialitate………………………… 

Membri ai Consiliului Consultativ / Semnătura 

1.                                                                                                      2.    

3.                                                                                                      4. 

5.                                                                                                      6. 

7.                                                                                                      8. 

9.                                                                                                     10. 

11.                                                                                                   12. 

13.                                                                                                   14. 
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Anexa 4                     CENTRALIZATOR AL REZULTATELOR EVALUĂRII ÎN VEDREA VALIDĂRII RED 
 
Nr.  
crt. 

Denumire RED Autor / Autori Admis / Respins 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………                                                                  Inspector de specialitate………………………… 

 


