ANUNȚ
PRIVIND PROCESUL DE OMOLOGARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ÎN VEDEREA UTILIZĂRII LOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNt
PREUNIVERSITAR
- 20.05.2022 -

I. DEPUNEREA DOSARULUI
Solicitantul depune la registratura ME (letric sau electronic), dosarul de omologare care cuprinde:
 Anexa din Metodologia-cadru, aprobată prin OMEN nr.5061/2017 cu titlul: Solicitare de omologare
a mijlocului de învățământ în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar care va
conține cel mult 10 produse pentru care se solicită analiza și omologarea; în cazul în care se solicită
omologarea unui număr mai mare de titluri, acestea vor fi cuprinse în următoarea solicitare, care se va
depune după primirea rezoluției pentru primul set de titluri evaluate.
 Anexa din Metodologia-cadru, aprobată prin OMEN nr.5061/2017 cu titlul: Datele de identificare
ale mijlocului de învățământ care se va completa pentru fiecare mijloc de învățământ în parte.
 3 (trei) exemplare din fiecare titlu, sub formă de machete sau produse finite din următoarele
categorii de mijloace de învățământ: materiale grafice, audiovizuale, programe informatice
educaționale, jocuri și jucării didactice.
 În cazul în care materialul didactic este electronic/platformă educațională se va indica linkul, userul
și parola dacă acestea există.
 În cazul în care materialul didactic este pentru disciplina religie-cult ortodox, solicitantul va depune
și avizul cultului din partea Patriarhiei Române/Mitropolie.
 Depunerea dosarului se va face pe perioada cursurilor anului școlar.

II. VERIFICAREA, EVALUAREA DOSARULUI ȘI TRANSMITEREA RĂSPUNSULUI
 În termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului, solicitanții care vor depune dosare incomplete
vor fi înștiințați în scris de către secretarul comisiei.
 Solicitantul care a depus inițial dosarul incomplet îl va putea completa și îl va redepune la
registratura ME.
 Perioada procesului de omologare a mijlocului/mijloacelor de învățământ va fi de 80 de zile de la
înregistrarea dosarului complet.

ANEXA NR. 2
la metodologia-cadru
SOLICITARE DE OMOLOGARE A MIJLOCULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA UTILIZĂRII
ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Subsemnatul/a………………….………………….legitimat/ă cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………. în
calitate de ………………………………….. al …………………………………. cu sediul .….................……..........
vă solicit omologarea mijlocului de învățământ (mijloacelor de învățământ) în vederea utilizării
în sistemul de învățământ preuniversitar cu titlul/titlurile :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................................
Menționez că documentele propuse spre omologare respectă curriculumul național în vigoare
în conformitate cu prevederile legale.

Data

Semnătura

ANEXA NR. 3
la metodologia-cadru
DATELE DE IDENTIFICARE ALE MIJLOCULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea mijlocului de învățământ 1..........................................................
Tipul2...................................................................................................
Forma de prezentare3..............................................................................
Programe școlare suport4..........................................................................
Discipline la care poate fi aplicat5...............................................................
Aria curriculară6.....................................................................................
Clasele la care poate fi aplicat/nivel de vârstă7...............................................
Grupul - țintă la care poate fi aplicat8..........................................................
Autorii și editura/producătorul/comerciantul9................................................

Pentru aparate, truse de laborator și echipamente se va completa cu următoarele poziții:
10. Lista experimentelor care se realizează cu aparatul, trusa sau echipamentul
respectiv;10
11. Principalele caracteristici ale mijlocului de învățământ11

Data

Semnătura

_________________________________________________________
1
2
3

se va preciza titlul mijlocului de învățământ ;
se va preciza categoria din care face parte mijlocul de învățământ;
se va preciza suportul fizic al mijlocului de învățământ (hârtie, CD, DVD etc.) și stadiul de realizare al mijlocului de
învățământ (machetă, prototip sau produs finit);
4 se va preciza programa sau programele suport (în vigoare) care au stat la baza elaborării și realizării mijlocului de
învățământ;
5 se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor la care poate fi folosit mijlocului de învățământ;
6 se va/vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat;
7 se va preciza nivelul clasei/claselor sau vârsta copiilor din învățământul preșcolar;
8 se vor face precizările referitoare la grupul țintă, deoarece un mijloc de învățământ poate fi utilizat la unul sau mai
multe categorii de grupuri țintă cum ar fi: preșcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru
elev/demonstraţii efectuate de profesor);
9 se vor preciza numele autorilor și editurii/producătorului/comerciantului;
10 cerinţele pedagogice care rezultă din utilizarea mijlocului/mijloacelor de învățământ pentru a facilita
dezvoltarea/dobândirea/formarea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programa școlară în vigoare;
11 se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale materialului didactic.

