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

reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

 

Nr. 

Crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 

Numele şi prenumele 

  

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

 1 2 3 4 5 

1. Elaborat     

2. Verificat  Conducător 

compartiment 

  

3. Avizat Zapan Loredana Coordonator CEAC   

4. Aprobat Macsiniuc Delia Conducător entitate   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

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

cadrul ediţiei procedurii 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

Difuzării 

Exemplar 

nr. 

 

Departam

ent 

 

Funcția 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aplicare  Comisia de 

însciere 

Personal 

didactic 
 

  

2. Informare  
Conducere 

Conducător 

entitate  
 Macsiniuc Delia 

 

 

 

3. Evidență  
CEAC  

Coordonator 

CEAC 

Loredana Zapan   

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau revizia ediţiei 

 1 2 3 4 

1. Ediţia I    

2. Ediţia II    

3. Ediţia III    
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4. Arhivare   Arhivă      

 

4. Scopul procedurii 

 

Prezenta procedură are rolul de a descrie modalităţile de lucru concrete şi succesiunea 

raţională a etapelor care trebuie urmate în procesul de constituire a formațiunilor de studiu pentru 

clasa pregătitoare, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și 

incluziune. 

 

5. Domeniul de aplicare 

 

Consiliul de administrație al școlii va aplica prezenta procedură în activitatea desfășurată 

in  Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir” Iași. 

 

6. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale 

 

• Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011; 

• Ordinul nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile 

de învăţământ preuniversitar; 

• Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

• OUG nr. 137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare 

• Ordinul nr 3473/ 10.03.2021 privind Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul 

primar pentru anul școlar 2021/2022 și a Calendarului de înscriere 

• ROI al Școlii Gimnaziale ”Otilia Cazimir” Iași 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.1 Definiţii: 

Nr. 

Crt. 

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

termenul 

1.  

Entitate publică 

Autoritate publică, instituţie publică, 

companie/societate naţională, regie autonomă, 

societate la care statul sau o unitate administrativ-

teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate 

juridică, care utilizează/administrează fonduri publice 

şi/sau patrimoniu public. 

2.  
Controlul calităţii educaţiei în 

unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, 

aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie 

desemnată pentru a verifica respectarea standardelor 

prestabilite. 

3.  

Asigurarea calității educației 

Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 

dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, 

planificare şi implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că 

organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte 

standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă 

capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi 

programe de educaţie în conformitate cu standardele 

anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să 

conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

4.  Departament Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, 

Compartiment; 

5.  Conducătorul departamentului 

(compartimentului) 

Director, director adjunct, şef serviciu. 

6.  Procedură Prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicare 

necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în 

vedere asumarea responsabilităţilor. 

7.  Procedură operaţională (PO) Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

departamente din entitatea publică. 

8.  Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se 

modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale 
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respectivei proceduri sau atunci când modificările din 

structura procedurii depăşesc 50% din conţinutul 

reviziei anterioare. 

9.  Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau 

eliminare a unor informaţii, date, componente ale unei 

ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, 

sub 50% din conţinutul procedurii. 

10.  Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui 

proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; 

procedurile documentate pot fi proceduri de sistem şi 

proceduri operaţionale. 

11.  Beneficiarii direcţi ai educaţiei 

şi formării profesionale 

Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, 

precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de 

educaţie şi formare profesională. 

12.  Învăţământ preuniversitar 

 

Educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul 

antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 

ani), învăţământul primar, care cuprinde clasa 

pregătitoare şi clasele I – IV, învăţământul secundar, 

care cuprinde învăţământul secundar inferior sau 

gimnazial (clasele V - VIII) și învăţământul secundar 

superior, care poate fi liceal(clasele de liceu IX - 

XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată de 

minimum 3 ani și învăţământul terţiar nonuniversitar, 

care cuprinde învăţământul postliceal. 

13.  Profesorul educator-puericultor 

/învăţătorul /institutorul/ 

profesorul pentru învăţământul 

primar /profesorul-diriginte 

Coordonatorul activităților grupei/clasei de 

peșcolari/elevi, provenind dintre cadrele didactice de 

predare sau deinstruire practică, numit de director și 

care predă la grupa/clasa respectivă. 

14.  Învățarea Reprezintă munca intelectuală și fizică desfășurată în 

mod sistematic de către peșcolari/elevi, în vederea 

însușirii conținutului ideatic și formării abilităților 

necesare dezvoltării continue a personalității. 

15.  Educaţia Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a 

programelor şi activităţilor de învăţare şi formare de 

competenţe academice sau profesionale. Educaţia 

include atât activităţile de învăţare în context formal, cât 

şi în context nonformal sau informal. 
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7.2 Abrevieri: 

 

8. Descrierea procedurii 

 

În unităţile de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu 

şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform 

prevederilor legale. 

În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot organiza formaţiuni de 

studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie 

al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei. 

Conducerea unităţii de învăţământ constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel 

încât elevii să studieze aceleaşi limbi străine. 

În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, 

consiliul de administraţie poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea lor. 

Conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure un 

program de sprijin pentru elevii care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la 

acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de 

învăţământ. 

În învăţământul primar, gimnazial, elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la 

alta, în aceeaşi unitate de învăţământ-în perioada vacanțelor școlare, sau de la o unitate de 

învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formaţiunea de studiu. 

 În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime 

de elevi la formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului 

maxim. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  EP Entitate Publică 

2.  PO Procedură operațională 

3.  CA Consiliul de Administrație 

4.  ISJ Inspectoratul Școlar Județean 
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8.1. Repartizarea copiilor și a învățătorilor 

 

1. Modul de repartiție a copiilor în clase și de repartizare a învățătorilor la clasele 

pregătitoare se face ținând cont  de prevederile  OUG nr. 137/2000, cu modificările 

și completările ulterioare, privind prevenirea tuturor formelor de discriminare 

enumerate în actul normative și a principiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare: echitatea, asigurarea egalității de șanse, 

transparența. 

2. Etape: 

 

• Cadrele didactice de la învățământ primar care vor preda la clasa pregătitoare păstrează 

litera clasei pe care au avut-o în seria anterioară. Dacă există o solicitare scrisă din 

partea unui cadru didactic pentru a schimba litera clasei, se organizează o tragere la 

sorți, în prezența directorilor și a membrilor consiliului de administrație pentru alegerea 

literii tuturor formațiunilor de studiu; 

• Criterii de repartizare a elevilor pe formațiuni de studiu: 

o Părinții elevilor care solicită studierea în trunchiul comun a limbii franceze ca 

limbă străină depun o cerere la secretariatul unității; 

o  Părinții  elevilor care au avut frați/rude pâna la gradul 2 la un cadru didactic și 

solicită înscrierea la același cadru didactic depun o cerere la secretariatul unității 

și o declarație pe proprie răspundere în care precizează persoana care a fost 

elevul cadrului didactic, anii în care acesta a fost elev și gradul de rudenie; 

• Se realizează lista elevilor ordonați alfabetic , conform raportului generat de aplicația 

SIIIR; 

• Din listă se extrag elevii pentru care părinții au depus cerere la secretariat și care se 

încadrează în criteriile menționate;  

• Se repartizează elevii care îndeplinesc criteriile (1) și (2). Pentru clasele care au limba 

franceză în trunchiul comun se ordonează lista alfabetic și se repartizează alternativ  

copiii,la cele două clase (fără separare pe criteriul de gen)  

• Lista elevilor care nu se încadrează în criteriile anterioare se ordonează alfabetic, pe 

criteriul de gen. Cei mai numeroși, după criteriul de gen, vor fi repartizați, în ordine, în 

cadrul CA după regula: 

o Primul copil va intra în prima clasă, al doilea copil în a doua clasă etc, copilul 

cu numărul 8 intrând în prima clasă. Copiii de celălalt gen se repartizează după 

același criteriu; 

o Pentru clasele care au copii de același gen repartizați se sare un rând 
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o Frații se repartizează în aceeași clasă și se sare un rând la următoarea repartiție 

a unui copilde același gen 

• Copiii expertizați cu CES se vor ordona alfabetic și vor fi repartizați pe clase, 

respectându-se aceeași regulă; 

• Copiii declarați ca aparținând unei minorități naționale vor fi repartizați după aceeași 

regulă; 

• În situația în care există mai multe cereri decât permite numărul maxim de elevi pe 

clasă, pentru un anumit cadru didactic, se procedează astfel: 

o Pentru solicitările la clasa unui cadru didactic se selectează, cu prioritate, elevii 

care au avut rude de gradul I la acel cadru didactic. Pentru restul locurilor 

rămase libere (sau dintre acești elevi dacă cererile depășesc nr de locuri din 

clasă) se organizează o tragere la sorți pentru selecție, în prezența parinților 

implicați și a membrilor CA. 

 

• În situația în care există mai multe cereri pentru clasele cu limbă străină franceză se 

selectează elevii care au avut rude de până la gradul 2 la cadrul didactic, iar pentru 

locurile rămase libere se organizează o tragere la sorți pentru selecție, în prezența 

parinților implicați și a membrilor CA. 

 

9. Responsabilităţi  

 

Conducătorul unității de învățământ 

• stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

 

Consiliul de Administrație 

• validează listele finale cu formațiunile de studiu constituite la nivelul unității de 

învățământ. 

 

Secretariatul 

• afișează la avizierul unității listele finale cu beneficiarii direcți ai educației repartizați pe 

formațiuni de studiu. 
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10. Formulare  

10.1 Formular evidență modificări 

 

Nr. 

Crt. 

Ediția Data 

ediției 

Revizia Data 

reviziei 

Nr. Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

 

10.2 Formular analiză procedură 

 

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.         

2.         

3.         

 

10.3 Formular distribuire procedură 

 

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.        

2.        

3.        
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11. Anexe 
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Anexa 1 

CALENDAR 

 

 

Nr crt Etapa  Perioada  

1 Publicarea procedurii pe site-ul unității, a literelor 

claselor cu cadrul didactic îndrumător și a limbii 

străine studiate 

30 iulie 2021 

2 Primirea cererilor 2 august-20 august 2021 

3 Realizarea repartiției 1-3 septembrie 2021 

4 Afișarea formațiunilor de studiu constituite la 

avizierul școlii 

3 septembrie 2021 ora 16 

 

 


