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3. SCOPUL PROCEDUR.11 OPERATIONALE 

Scopul acestei proceduri stabile~te un set unitar de reguli privind modul de constituire a 
formatiunilor de studiu in clasa pregatitoare, la nivelul fiecarei unitati de invatamant din 
judetul Dolj, perioada in care se vor constitui formatiunile de studiu ~i modalitatea de 
repartizare a invatatorilor pe formatiunile de studiu. 

4. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDUR.11 OPERATIONALE 

Prezenta procedura de constituire a formatiunilor de studiu, pentru elevii din clasa 
pregatitoare, se aplica de catre unitatile de invatamant din judetul Dolj, care au nivel primar, ~i 
va fi dusa la indeplinire de fiecare dintre acestea. 

Prezenta procedura produce efecte de ladatacomunicarii prin afi~are pe site-ul I.SJ. Dolj. 
Principalele activitati de care depinde ~i/sau care depind de activitatea procedurala: 

4.1 Aceasta activitate depinde de activitatea ~i de furnizarea datelor de la urmatoarele 
compartimente: 

• Retea ~colara, plan ~colarizare; 
• invatamant primar ~i pre~colar; 
• Unitatile de invatamant din judetul Dolj 

4.2 Aceasta activitate implica in derularea sa, urmatoarele entitafi: 
• Consiliul de administratie al l.S.J. Dolj 
• Unitatile de invatamant din judetul Dolj 

4.3.De aceasta activitate beneficiaza copiii care se inscriu in clasa pregatitoare prin reprezentantii 
legali/tutori 

5. DOCUMENTE DE REFERINTA 

Legislatie primara 
)- Legea educatiei nationale nr. 112011, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
)- Regulamentul - cadru de organizare ~i functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.5447/2020 cu modificarile ~i completarile 
ulterioare 

)- H.G. nr 24/2020 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare 

)- O.M.E. Nr. 3445 din 17.03.2022 de aprobare a Metodologiei privind inscrierea copiilor 
in invatamantul primar ~i a Calendarului de inscriere a copiilor in invatamantul primar 
pentru anul ~colar 2022-2023 

)- Ordinul Secretariatului General al Guvemului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entitatilor publice 

Legislatie secundara 
)- Ordonanta Guvem Nr.13 7 /2000 privind prevenirea ~i sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
)- Modalitatea de repartizare a elevilor pe criteriul alfabetic este fn deplinii concordan/ii 

cu prevederile 0. G. nr. 13712000 privind prevenirea :ji sancfionarea tuturor formelor de 
discriminare cu modi.ficiirile :ji completiirile ulterioare, republicatii. 
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► OMENCS nr.:.6134/2016 privind interzicerea segregării şcolarilor în unităţile de 
învăţământ.

► Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare aprobat prin
O.M.E.C nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

► Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 
aprobat în CA-ul ISJ din data de 13.12.2017

► Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Circuitul documentelor. 

6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA
OPERAŢIONALĂ 

6.1 Definiţii ale termenilor utilizaţi: 

Nr. Termenul Definiţia şi / sau, dacă este cazul, actul care 
crt. defineşte termenul respectiv 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor 
care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi 

1. Procedura operaţională a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, 
cu privire la succesiunea elementelor din cadrul 
derulării procesului respectiv 
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei 
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 

2. Ediţie a unei proceduri Ediţia unei proceduri se modifică atunci când deja au 
fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau 
atunci când modificările din structura procedurii 
depăşesc 50% din continutul reviziei anterioare. 
Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau 

3. Revizuirea în cadrul ediţiei eliminare a unor informaţii, date, componente ale
unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de 
regulă, sub 50% din conţinutul procedurii. 
Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de 

4 Şcoala de circumscripţie învăţământ obligatoriu, aflată în proximitatea sa, 
numită în continuare „şcoala de circumscripţie" 
Totalitatea străzilor arondate unităţii de învăţământ 

5. Circumscripţia şcolară formează circumscripţia şcolară a unităţii de 
învăţământ respective 
Diferenţa dintre numărul de locuri alocate pentru un 

6. Locuri libere anumit nivel de clasă-clasa pregătitoare şi numărul 
de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la 
acel nivel de clasă. 
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Locurile ramase neocupate dupa a doua faza de 
repartizare ~i locurile copiilor din circumscriptia 

7. Locuri disponibile ~colara respectiva care au fost inmatriculati la o alta 
~coala, in faza a doua de inscriere, sau care nu s-au 
inscris in nicio unitate de invatamant. 

6.2. Abrevieri ale termenilor utilizati 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 
crt. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

P.O. Procedura operationala 
E. Elaborare 
v. Verificare 
Av. Avizare 
A. A pro bare 
Ap. Aplicare 
Ah. Arhivare 

7. DESCRIEREA PROCEDURII 

7.1. Generalitati 
Adoptarea unui algoritm obiectiv de repartitie a elevilor ill clasele pregatitoare, bazat pe 

transparenta ~i cu respectarea prevederilor OUG 137/2000, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, care sa previna toate formele de discriminare. 
Acest algoritm sa tina seama ~i de recomandarile Consiliului National pentru Combaterea 

Discriminarii. 
A~adar, formatiunile de studiu ce urmeaza a se constitui pentru anul ~colar 2022-2023, clasa 

pregatitoare, se vor realiza, la nivelul judetului Dolj, cu respectarea principiilor Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 
• Principiul transparentei - concretizat in asigurarea vizibilitatii totale a deciziei ~1 a 

rezultatelor, prin comunicarea periodica ~i adecvata a acestora; 
• Principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza f'ara discriminare; 
• Principiul asigurarii egalitatii de ~anse; (nu toti parintii ar putea opta pentru un cadru didactic; 

nu toate cadrele didactice ar putea opta sau ar considera normala exprimarea unei optiuni ill 
alegerea colectivului de elevi, nominal, pe care sa-1 conduca; nu toti copiii, indiferent de 
optiunea parintilor,ar ajunge in cadrul unei formatiuni de studiu ~i ar avea repartizat cadrul 
didactic pe care ~i-1 doresc, in contextul ill care, acestea se constituie la nivelul maxim de 22 
elevi/clasa; nu toate unitatile de invatamant vor avea cadre didactice repartizate pentru clasele 
pregatitoare in acel~i timp, corpul profesoral pentru clasa pregatitoare nefiind constituit 
complet la o anumita data). 

• Principiul incluziunii sau educatia pentru toti - copiii cu nevoi/cerinte educationale speciale 
~i/sau dizabilitati au acces la o educatie adecvata ~i de calitate. 

In acest sens, prin intermediul comisiei organizate in acest scop la nivelul fiecarei unitati de 
invatamant, prin asigurarea unei transparente totale a procesului de constituire a formatiunilor de 
studiu ~i de repartizare a copiilor inscri~i in unitatile de invatamant, Inspectoratul ~colar Judetean 
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Dolj va monitoriza, controla §i indruma intregul proces in vederea asigurarii egalitatii de §anse a 
copiilor la educatie. 

7.2. Documentele utilizate (resurse materiale/umane/informationale/fmanciare) 

• adrese de comunicare catre unitatile de invatfunant din judet; 
• utilizarea site-ului ISJ Dolj; 
• utilizarea site-ului unitatii ~colare; 
• orice document care face obiectul acestei proceduri; 
• membrii Comisiei Judetene de coordonare a procesului de inscriere in invatamantul 

primar, numita in continuare Comisia judeteana §i comisiile organizate la nivelul 
unitatilor de invatamant; 

• inspectorii §Colari invatamant pre~colar §i primar; 
• cadre didactice din invatamantul preprimar §i primar. 

7 .3. Resurse necesare 

7.3.1. Resurse materiale: 
a.registrele de intrare-ie§ire ale institutiilor implicate. 

7 .3.2. Resurse umane 
a. membrii Comisiei judetene de inscriere in invatamantul primar 2022-2023 
b. membrii comisiilor de inscriere in invatamantul primar 2022-2023 din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat 

7.3.3. Resurse fmanciare 
a. necesare procurarii consumabilelor in vederea des:la§urarii activitatilor specifice de catre 
comisia judeteana de inscriere in invatamantul primar 2022-2023 §i comisiile de inscriere in 
invatamantul primar 2022-2023 din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

7 .3.4. Resurse informafionale 
LEX.exe; 
haze de date privind legislatia aplicabila; 
site-ul ISJ Dolj; 
site-ul unitatilor ~colare; 
informatiile care fac obiectul procedurii; 
note de relatii, rapoarte ~i alte documente; 

7.4. Modul de lucru 

7.4.1. Repartizarea copiilor la clasele pregatitoare, la nivelul unitafilor de invafamant 

preuniversitar 

7.4.1.1. Repartizarea copiilor la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din 

judetul Dolj, pentru anul §Colar 2022-2023, la fiecare clasa, va fi propoqionala §i uniforma §i se 
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va realiza conform unei proceduri specifice elaborate de consiliul de administratie al fiecarei 

unitati de invatamant, respectand criteriile de transparenta, echitate, nondiscriminare ~i 

incluziune, avand in vedere urmatoarele: 

a) Se intocme~te lista copiilor cu nevoi/cerinte educationale speciale inscri~i in unitatea de 

invatamant; 

b) Se intocme~te lista copiilor pe etnii ( daca au fost imegistrate inscrisuri din care rezulta 

apartenenta la etnie )- lista pentru fiecare etnie; 

c) Se intocmesc doua liste cu elevii inscri~i (cu exceptia celor de la pct. anterioare ), fiecare 

dintre liste cuprinzand copiii in functie de sex feminin/masculin. 

7.4.1.2.in situatia gemenilor ~i a fratilor in general, ace~tia, daca parintii nu au alta 

optiune, sunt repartizati in aceea~i clasa, repartitia continuand ulterior conform regulii stabilite 

initial. 

7.4.1.3. Daca este cazul, elevii care se vor afla in situatii exceptionale (se intorc din 

strainatate, sau din diverse motive nu au participat la inscriere in perioada mentionata de 

calendar) vor fi repartizati dupa cum urmeaza: primul elev inscris va merge in formatiunea A, al 

doilea, dupa caz, in formatiunea B ~.a.m.d. 

7 .4.2. Repartizarea invititorilor la clasele pregititoare, la nivelul unitatilor de 

invatamint preuniversitar 

Tinand cont de deciziile emise in baza Proiectului de incadrare validat in Consiliul de 
Administratie al ISJ Dolj, consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant va elabora 
~i aproba o procedura specifica de repartizare la clase a invatatorilor/institutorilor/ profesorilor 
pentru invatamantul primar din respectiva ~coala. 

7.5. Entitati implicate ~i rispunderi in derularea activitatii 

Nr. Eta pa Descrierea operatiunilor 
crt. 
o. 1. 2. 

• Procedura operationala trebuie sa respecte prevederile 
Elaborarea procedurii legislative in vigoare; 
operationale specifice • Prin procedura se precizeaza: 
scrise, formalizate ~i - modul in care urmeaza sa se deruleze activitatea de 
aprobate Consiliul de constituirea formatiunilor de studiu ~i de repartizare a copiilor 
administratie al I.S.J. care au fost inscri~i in unitatile de invatamant din judetul 
Dolj Dolj, pentru anul ~colar 2022-2023; 
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• In cadrul ISJ Dolj, procedura specifica de constiture a 
formatiunilor de studiu a elevilor care au fost inscri~i in 
unitatile de invatamant in etapele de inscriere, este elaborata 
de inspector ~colar, prof. Mihaela Ghinea ~i avizata de 
pre~edintele Comisiei judetene, inspector ~colar general 
adjunct, prof. dr. Oana-Lavinia ZAHARIE; 

• Procedura, aprobata de Consiliul de Administratie al I.S.J. 
Dolj, se difuzeaza pe site-ul ISJ Dolj; 

• Prezenta procedura consta in: 
- Elaborarea documentelor care fac obiectul acestei 
proceduri; 

- Elaborarea procedurii privind constituirea formatiunilor 
de studiu a elevilor de clasa pregatitoare inscri~i in unitatile 
de invatamant, pentru anul scolar 2022-2023; 
• Prezenta procedura va fi comunicata pe site-ul 
Inspectoratului ~colar Judetean Dolj (conform O.M.E. Nr. 
3445 din 17.03.2022 de aprobare a Metodologiei privind 
inscrierea copiilor in invatamantul primar ~i a Calendarului de 
inscriere a copiilor in invatfunantul primar pentru anul ~colar 
2022-2023) 

• Copiii inscri~i se repartizeraza in ordine alfabetica, conform 
raportului de inscriere din SHIR; 

• Formatiunile de studiu vor fi de maxim 22 elevi pe clasa, 
sau, in mod exceptional, cu maxim 3 elevi peste acest 
numar, cu aprobarea Consiliului de Administratie al I.S.J. 
Dolj; 

• Consiliul de Administratie al unitafilor de invatamant 
repartizeaza copiii ~i constituie formatiunile de studiu pe 
baza criteriilor prevazute in metodologie ~i in prezenta 
procedura; 

• La constituirea formatiunilor de elevi la clasele pregatitoare 
pnn aplicarea criteriilor de transparenta, echitate, 
nondiscriminare ~i incluziune se va tinea seama de: 

-repartizarea echilibrata pe clasa a fetelor si baietilor; 
-repartizarea in aceea~i formatiune de elevi a gemenilor ~i 
a fratilor in general ( daca parintiiltutorii legali nu au alta 
optiune in acest sens); 
-repartizarea echilibrata pe clase a copiilor cu CES, in 
baza documentelor prezentate la inscriere ( certificatul de 
orientare ~colara ~i profesionala, elaborat de CJRAE sau 
a altui document care sa ateste o eventuala dizabilitate ); 
-repartizarea echilibrata pe clase a copiilor apartinand 
diverselor etnii, in baza documentelor prezentate la 
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inscriere ( declaratia/inscrisul parintelui pnn care-~i 

declina apartenenta la etnie ); 
• Informatiile privind Constituirea formafiunilor de studiu 

vor fi aduse la cuno~tinta publicului prin afi~are la avizierul 
unitatii de invatamant in data de 09.09.2022 

• Daca este cazul, elevii care se vor afla in situatii 
excepfionale ( se intorc din strainatate, sau din diverse 
motive nu au participat la inscriere in perioada mentionata 
de calendar) vor fi repartizati dupa cum unneaza: primul 
elev inscris va merge in formatiunea 1, al doilea, dupa caz, 
in fonnatiunea 2, ~.a.m.d. 

• Mentionam ca inainte de constituirea formatiunilor s1 , , , 

afi~area acestora, Comisia de inscriere in invatamantul 
primar de la nivelul unitatii de invatamant are obligatia de a 
se asigura ca datele din rapoartele finale, din SHIR, sunt 
corect introduse cu privire la numele ~i prenumele copilului. 
in situatia in care se constata erori, se va anunta de indata 
Comisia iudeteana de inscriere in invatamantul primar. 

8. RESPONSABILITAII SI RASPUNDERI iN DERULAREA PROCEDURII 
OPERAJIONALE 

Nr. Compartimentul (postul) I acfiunea (operafiunea) 
Crt. I II m IV v VI 

0 1 2 3 4 5 6 

l. 
Inspectorul ~colar pentru invatamant primar 

E 

2. Inspector ~colar general adjunct v 
3. Pre~edintele comisiei de monitorizare a SCIM Av 

4. C.A. al I.S.J. Dolj A 

- comisia judeteana de inscriere; 

- comisiile de inscriere de la nivelul unitatilor de 
5. invatamant; Ap 

- C.J .R.A.E. 

- unitati de invatamant (daca este cazul) 

- secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare a 
SCIM Ah 



INSPECTORATUL ~COLAR Procedura operationala privind constituirea Editia: I 
JODE'fEAN DOLJ formatiunilor de elevi in clasa pregatitoare, in 

...... !j<olar ,, unitatile de invatamant dinjudeµtl Dolj, pentru 

I I ~~ anul ~colar 2022-2023 
-l..b:f:.A~ Revizia:-0 

Cod: PO -ISJ-DJ-84 Pa2. JO/ JO 
Exemplar nr. 1 

9.FORMULARE 
9.1. Formular evidenta a modificirilor 

Nr. Editia Data Revizia Data Nr. Descriere modificare Semnatura 
Crt. editiei reviziei Pag. conducitorului 

' 
departamentului 

1 2 3 4 5 6 7 
1. I 30.03.2022 - - - - ~ JUJ11.1" i -

92 F I r w . . ormu ar ana rza a proce d .. urn 
Nr. Compartiment Nume ~i inlocuitor A viz favorabil A viz nefavorabil 
Crt. prenume de drept 

conducator sau Semnatura Data Observafii Semnatura Data 
compartiment delej!at 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Comisia de Prof. Irina .Ji monitorizare $tefana - 30.03.2022 

BROSCARU 

93 F . . I d' 'b . ormu ar 1stn wre a proce d .. urn 
Nr. Compartiment Nume~i Data Semnatura Data Data Semnatura 
Crt. prenume primirii retragerii intrarii in 

vigoare a 
procedurii 

1 2 3 4 5 6 7 

Domeniul 
Pro£ Irina 30.03.2022 

4 
30.03.2022 

~~-·-1. 
Management ~tefana 

BROSCARU 
Domeniul 

Prof.dr. Oana 
30.03.2022 30.03.2022 

2. Curriculum ~i 
Lavinia ~ ~l inspectie 

ZAHAR IE 
scolara 

Jr. Dana 30.03.2022 v 30.03.2022 /--3. Juridic MARGARIT- v COS EI 
Inspectori Prof. Mihaela 30.03.2022 ~L 30.03.2022 ~ ~colari GHINEA 4. 

invatamant Prof. Irina mt._ fI'h_ primar BARBU 
Inspector 

Prof. Zoia 
30.03.2022 ,fl; 30.03.2022 c7 5. ~colar educafie 

CICIU 
timpurie 

6. Secretariat 
Ramona 30.03.2022 J~~~1 30.03.2022 ~Mrf0 STANCESCU 

y '/' 


