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Entitatea publică  

    
Procedura privind asigurarea mijloacelor 

de învăţământ,  

a materialului didactic şi a auxiliarelor 

didactice 

 
 

Ediţia ÎNTÂI  

Nr. de ex. 3 

EXEMPLARE       

Pagina ......................... din EDIŢIA I    

Exemplar nr. ..... 

COMPARTIMENTUL  

RESURSE UMANE 

 

 

 

Cod: P.O. A029 AME     

Revizia 

................ 

 

Nr. de ex. 

............. 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Vintila Sorina profesor 16.9.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.9.2015  
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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 X X 21.9.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.9.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.9.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.9.2015  

               
     

1. SCOP: 

Asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a auxiliarelor 

didactice de catre personalul didactic din unitate. 

2. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice . 

3. RESPONSABILITATI:  procedura este pusa in aplicatie de catre toate cadrele 

didactice  si monitorizata de catre echipa manageriala, responsabilul comisiei 

metodice  si CEAC. 

4. DOCUMENTE  DE REFERINTA: 
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-Legea nr. 1 din 05.01.2011, Legea Educatiei Nationale, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei , partea I , nr. 18 din 10.01.2011; 

-O.M.E.N 5115/15.12.2014 ; 

-Regulament de ordine interioara; 

-Curriculum pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial; 

-Metodici de predare a activitatilor instructiv- educative in invatamantul 

prescolar, învăţământul primar, învăţămânul gimnazial; 

-Note, scrisori metodice  si alte informari emise de ISJ PH  si MECS; 

-Fisa individuala a  postului –  învăţători, profesori. 

 

5. PROCEDURA: 

Personalul didactic: 

 

 Identifica necesarul de material didactic( identifica mijloacele de invatamat, 

materialul didactic si auxiliarele didactice adecvate particularitatilor de 

varsta ale copiilor, nivelului de dezvoltare intelectuala si continuturilor 

activitatilor planificate); 

 Elaboreaza /confectioneaza/achizitioneaza material didactic,mijloace de 

invatamant auxiliare didactice necesare, avand in vedre functiile pe care 

acestea trebuie sa le indeplineasca . 

 

 DIAGRAMA FLUX – PO privind asigurarea mijloacelor de invatamant a 

materialelor didactice si auxiliarelor didactice 
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6.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

7.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 

Director, Comisia Metodica, CEAC 

cadre didactice 

Identificarea mijloacelor de 

invatamant,a materialelor 

didactice si a auxiliarelor 

Elaborarea,confectionarea,achizitionarea 

mijloacelor de invatamant,  

a materialelor didactice si a auxiliarelor 

  


