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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I 
Concepţia 

generală 
Analiză 6.11.2017 

2.2 Revizia 1 Anexa 1 Ajustare 6.11.2017 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Data 

primirii 

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. aplicare 1 Inspectori şcolari 

ISJ Vaslui 

ISG 

ISGA 

06.11.2017  

3.2. informare 2 Consiliul de 

Administraţie al ISJ 

ISG 

 

06.11.2017  

3.3. informare 3 Corpul inspectorilor 

şcolari ISJ Vaslui 

ISG 

ISGA 

06.11.2017  

3.4. evidenţă 4 Secretariat Secretar 06.11.2017  

3.5. arhivare 5 Secretariat Secretar 06.11.2017  

3.6. Alte 

scopuri 

6 Curriculum Inspector 

şcolar 

pentru limbi 

moderne  

06.11.2017  

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate în 
realizarea şi actualizarea lunară a Reţelei de Educaţie Deschisă a judeţului Vaslui ; 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

ISG, în luarea deciziei; 

4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;  
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4.6. Stabileşte alte scopuri specifice procedurii operaţionale. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

- Procedura are drept scop stabilirea modalităţilor de constituire şi actualizare lunară a Reţelei 

de Educaţie Deschisă (R.E.D.) a judeţului Vaslui.  

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de 

activităţi desfăşurate de entitatea publică; 

- Comisia privind activitatea RED este constituită şi funcţionează în baza Notei MEN 

4639/06.11.2017 referitoare la constituirea Reţelei de Educaţie Deschisă în Inspectoratele 

Şcolare Judeţene. Aceasta comisie este formată din 3 membri: Inspectorul Şcolar General, 

Inspectorul Şcolar General Adjunct şi persoana desemnată cu funcţionarea şi actualizarea 

RED Vaslui, Inspectorul şcolar pentru limbi moderne. 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată; 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

• Inspectori şcolari – curriculum, educaţie permanentă, educaţie timpurie, proiecte şi 

activităţi extracurriculare, proiecte educative. 

• Consiliile consultative pe discipline/domenii 

b. De această activitate depind: 

• Personalul didactic din unităţile de învăţământ din judeţul Vaslui; 

• Conducerea unităţilor de învăţământ din judeţul Vaslui.  

• Buna funcţionare a Reţelei de Educaţie Deschisă (RED) în judeţul Vaslui 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Legislaţie primară 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

• Nota MEN 4639/06.11.2017 referitoare la crearea reţelei educaţionale deschise; 

6.2. Legislaţie secundară 

• Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne  

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al IŞJ Vaslui; 

• Calendarul lunar al actualizării RED. 
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Aspecte care trebuie urmărite şi asumate de Consiliile Consultative pe 
discipline/domeniii 
 
1) Copyright-ul şi evitarea plagiatului – materialele propuse spre publicare trebuie să fie 
originale şi, eventual, însoţite de bibliografii şi sitografii; 
2) Caracterul de open-source care va însoţi resursele educaţionale publicate precum şi 
acceptul în vederea publicării în reţea: publicarea în cadrul Reţelei Educaţionale Deschise a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui presupune existenţa acordului autorului în vederea 
folosirii libere, gratuite şi neîngrădite de către utilizatori a materialelor publicate; 
3) Calitatea şi conformitatea: materialele publicate se vor adresa publicului şcolar de toate 
vârstele, cu indicarea categoriei de vârstă şi/sau a nivelului; în cazul în care publicaţiile sunt 
destinate elevilor de toate vârstele din învăţământul preuniversitar, se va urmări – atât de către 
autori cât şi de către membrii Consiliului Consultativ care avizează publicarea materialelor, 
conformitatea acestora cu prevederile din programele şcolare în vigoare; de asemenea, din 
punct de vedere tehnic, materialele vor fi adaptate pentru toate sistemele de operare, 
urmărindu-se portabilitatea acestora (de exemplu, documentele să poată fi citite atât în 
sistemele de operare Windows, cât şi în distribuţiile Linux sau în Adroid). În general, se 
recomandă respectarea specificaţiilor tehnice din prezenta Metodologie. De asemenea, se va 
veghea la faptul ca aceste materiale să nu atenteze la valorile morale general-umane şi la 
caracterul pronunţat şi prioritar formativ şi educativ al resurselor propuse spre 
publicare. 
 
Etapele actualizării Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui 
 
1) lunar, până pe data de 15, inspectorii pentru curriculum, inspectorii pentru educaţie 
timpurie, permanentă, proiecte şi programe educaţionale vor primi şi centraliza propunerile de 
materiale educaţionale – pe domenii, conform listei materialelor admise în vederea publicării 
şi listei domeniilor de publicare; 
2) fiecare propunere este însoţită de Fişa descriptivă – Conform Anexei 1 a prezentei 
proceduri, în format tipărit şi electronic; 
3) lunar, pe data de 20, se convoacă Consiliul Consultativ al disciplinei/domeniului de către 
inspectorul şcolar responsabil cu respectiva disciplină sau respectivul domeniu; în şedinţa 
lunară, Consiliul Consultativ analizează sub aspect calitativ şi tehnic propunerile de materiale 
ale profesorilor; 
4) Procesul-verbal, asumat prin semnătură de membrii Consillilor Consultative pe discipline 
şi de inspectorii şcolari, sunt înaintate, împreună cu Fişele descriptive şi materialele propuse, 
pe suportul electronic aferent (link, stick de memorie sau hard-disk extern), pe data de 20 a 
lunii; 
5) Pe data de 25 a fiecărei luni: noile materiale propuse sunt publicate pe site-ul Reţelei 
Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui, fiind promovate pe site-ul central al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean, în reţelele sociale şi în presă; 
6) La cererea autorilor de materiale publicate în Reţeaua Educaţională Deschisă, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vaslui eliberează adeverinţe în care certifică această calitate a cadrelor 
didactice semnatare. 
 
Calendarul lunar al actualizării Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui 
1) Până pe data de 15 a lunii - primirea şi centralizarea propunerillor de materiale 
educaţionale – pe domenii, conform listei materialelor admise în vederea publicării şi listei 
domeniilor de publicare; 
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2) Până pe data de 20 a lunii – convocarea, de către inspectorii şcolari, a Consiliilor 
Consultative, în care se analizează conformitatea calitativă şi tehnică a materialelor propuse 
spre publicare;  
3) Pe 20 a fiecărei luni - Procesele-verbale, asumate prin semnătură de membrii Consillilor 
Consultative pe discipline şi de inspectorii şcolari, sunt înaintate, împreună cu Fişele 
descriptive şi materialele propuse, pe suportul electronic aferent (link, stick de memorie sau 
hard-disk extern), către inspectorul şcolar pentru limbi moderne, responsabil cu crearea şi 
actualizarea Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui; 
4) Pe 25 a fiecărei luni – publicarea noilor materiale avizate pe site-ul Reţelei Educaţionale 
Deschise a IŞJ Vaslui şi promovarea pe site-ul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în 
reţelele sociale şi în presă. 
 
 
Materiale admise în vederea publicării – cu indicarea autorilor  
1) site-uri web educaţionale funcţionale – sub formă de link; 
2) platforme de elearning – sub formă de link, cu user şi parolă pentru cont de vizitator; 
3) cărţi/reviste electronice – în format *pdf 
4) publicaţii electronice multimedia în format FLASH (*swf) 
5) softuri educaţionale (în format executabil *exe, FLASH/*swf sau alte formate)  cu 
instrucţiuni clare şi detaliate de folosire şi instalare; 
6) documente de interes pentru universal şcolar – în format *pdf sau editabil (*doc; *odt,*xls, 
*ppt); 
 
În afara site-urilor web şi a platformelor de e-learning, prezente sub formă de linkuri, toate 
celelalte materiale vor fi înaintate Consiliilor Consultative şi inspectorilor şcolari pe suport 
electronic – stick de memorie sau hard-disk extern. 
 
Toate resursele propuse spre publicare vor fi înaintate inspectorilor şcolari şi Consiliilor 
Consultative, însoţite de Fişa descriptivă din Anexa 1 a Procedurii Operaţionale a RED Vaslui 
(publicată pe site-ul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui). 
 
Copyright şi open-source 
 
Materialele propuse spre publicare trebuie să fie originale şi, eventual, dacă este cazul, 
însoţite de bibliografii şi sitografii, pentru evitarea şi combaterea plagiatului. 
De asemenea, autorii trebuie să aibă în vedere caracterul deschis, de resursă liberă a 
materialelor propuse spre publicare. Acestea pot fi, eventual, la dorinţa autorilor, însoţite de o 
licenţă de tip Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
Resursele din Reţeaua de educaţie deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Vaslui devin libere de drepturi şi sunt puse, în mod gratuit, la dispoziţia publicului 
interesat. 
 
Domenii 
 
Materialele propuse spre publicare în Reţeaua de educaţie deschisă (R.E.D.) a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui se vor încadra într-unul din următoarele domenii: 

1. Limba şi literatura română 
2. Limbi materne 
3. Limbi moderne 






