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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare 

 

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 

 

Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Palade Monica Cristina Responsabil CEAC 15.03.2021  

1.2. Verificat Crăciunescu Anișoara 
 

Director adjunct 17.03.2021  

1.3. Aprobat Lefter Mădălina Maria Director  18.03.2021  

 

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

 

  
Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I - - 17.03.2021 

2.2. Revizia 1 - - - 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operationale 
 

 
  

Scopul 

difuzării 

Exem- 

plar 

nr. 

Compar- 

timent 

 
Funcţia 

 

Nume

 s

i prenume 

 

Data 

primiri

i 

 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 CEAC Responsabil Palade 

Monica 

Cristina 

  

3.2. Informare 2 Comisia de 
înscriere 

Secretar/ 
profesori/învățători 

-   

3.3. Evidenţă 
Arhivare 

3 CEAC Secretar Roșu 
Cristina 

  

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

Asigură punerea în aplicare a OMEC nr 3473/10.03.2021; 

Stabileşte modul în care se constituie formaţiunile de elevi la clasa pregătitoare, cu respectarea 

criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune; 
Sprijină activităţile de îndrumare şi control derulate de comisia judeţeană privind respectarea 

prevederilor legale. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Dispoziţiile procedurii se aplică în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase de nivel primar 
din Judeţul Prahova în care se constituie cel puţin două formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare, sunt duse 

la îndeplinire de către membrii Comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, constituite conform Art. 48 

alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2021-2022. 
Domeniile furnizoare de date şi/sau beneficiare ale rezultatelor activităţii procedurale, domenii 

implicate în activitate sunt: inspectorii şcolari din domeniul curriculum şi inspecţie şcolară, inspectorii şcolari 

din domeniul management, conducerea I.S.J.Prahova, directorii unităţilor de învăţământ, membrii comisiilor 

de înscriere din cadrul unităţilor de învăţământ. 

 

6. Documente de referinţă şi reglementări aplicabile activităţii procedurate 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Ordinul MEC nr. 3473 /2021 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor 

în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022; 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP), 

aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079 / 31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare 
OMEN nr. 

3027/2018; 

Ordinul- cadru nr.6134/21.12.2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

Codul-cadru de etică al personalului didactuic din învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEN nr 
4831/30.08.201
8; OSSG nr. 

600/2018. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul 

1. Formaţiuni de studiu 
Clase constituite în conformitate cu prevederrile art. 63 din 
Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Clasa pregătitoare Clasa de debut a şcolarităţii pentru nivelul primar 

3. 
Comisia de înscrire din 
unitatea de învăţământ 

Comisia numită prin decizia directorului unităţii şcolare care 
asigură înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 

4. 
Procedură Operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care trebuie 

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

3. ISJ Ph Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

4. OM[] 
Ordin al ministrului educaţiei (abrevierea denumirii ministerului din anul 
emiterii ordinului) 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 
 

8.1. Desfăşurarea activităţii de constituire a formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare 

 

      Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare 

alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului 
școlar. 

       Afișarea, la sediul  LTBV și pe site-ul acesteia a informațiilor care permit părinților să cunoască activita-

tea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității 

 
Termen : 17.03.2021
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8.2. Anunțarea, prin afișare la sediul  LTBV pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de 
unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu 

reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul 
juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. 

Termen:19.03.2021 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

8.3. Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și 

eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar Pentru copiii care au frecventat grădinița ● 
Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare ● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de 
învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;  

Termen: 22.03.-27.04. 2021 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

     8.4. Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv 

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau 
CJRAE, către comisiile județene. 

Termen: 29.04.2021 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

8.4. Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online 

sau la LTBV  la care solicită înscrierea copiilor; Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la 
unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa 

pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie 

simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.. 

Termen: 29.03.-27.04. 2021 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

8.5. Desemnarea cadrului didactic care va conduce fiecare clasă pregătitoare 

În comisia de înscriere vor fi extraşi la sorţi învăţătorii/ institutorii/ profesorii pentru învăţământ primar 

pentru stabilirea ordinii claselor (clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare B, clasa pregătitoare C etc.). 

Termen: 1-11 septembrie 2021 

Responsabil: Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ 

 

8.6. Afişarea componenţei fiecărei formaţiuni de studiu 

Listele finale privind constituirea fiecărei formaţiuni de studiu la clasa pregătitoare, aprobate de Consiliul de 

Administraţie al  LTBV, vor fi afişate/ postate pe site-ul unităţii de învăţământ. 

Termen: 1-11 septembrie 2021 

Responsabil: Directorul unităţii de învăţământ 
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9. Responsabilităţi 

Comisia judeţeană şi comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ vor fi responsabile de punerea în 

aplicare şi respectarea etapelor descrise în prezenta procedură. 
 

10. Formular evidenţă modificări 

 

Nr crt. Ediţia Data 

ediţiei 

Revizia Data 

reviziei 

Nr pag Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 
departamentului 

1. I 18.03.2021   6   

 

 

10.Anexe 
 

Nu este cazul 

 

11. Cuprins 
 

Nr. 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale  

Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a 

reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 1 

3. Lista cuprinzând persoane la care se difuzează ediția sau, după caz, 

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale 

2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 2 

6. Documente de referinţă şi reglementări aplicabile activităţii procedurale 2 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi 5 

10. Formular evidenţă modificări 5 
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