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Nr inregistrare ISJ Dolj:     3400    /25.04.2012 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

 

Cod: 123 

Denumire „Procedura de înscriere - în a patra etapă - a copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul 

școlar  în clasa pregătitoare şi în clasa I -  anul şcolar 2012-2013” 

   

Nr. pag. 10 

Nr. de pag. anexe:  

Exemplar nr.  1 

Evidenţa modificărilor: 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediției procedurii operaționale 

Nr 
crt 

Elemente 
privind 
responsabilii/ 

operațiunea  

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Georgescu Veronica 
Căciulan Diana 

Ghiță Otilia 
Cremene Cerasela 

Inspectori școlari 
de specialitate 

25.04.2012  

1.2 Verificat Dana Coșei Jurist 25.04.2012  

1.3  Aprobat Moțățeanu Mihaela Cristiana Inspector școlar 
general 

25.04.2012  
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2.Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul ediților procedurii operaționale 

Nr 
crt 

Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul ediției 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

0 1 2 3 4 

2.1 Ediția I X X  

2.2 Revizia 1    

2.3  Revizia 2     

2.4 Revizia 3    

2.5 Ediția a II-a X X  

2.6 Revizia 1    

2.7 Revizia 2    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

 

Informare/ 

aplicare 

5 electronic execuţie Inspectori, 

directori, directori 

adjuncti, cadre 

didactice, comisii 

de înscriere, 

părinți 

Conform 

deciziilor ISJ 

Dolj 

  

   

4. Scopul procedurii 

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţilor  în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare şi 
în clasa I -  anul şcolar 2012-2013 în etapa a patra, compartimentele şi persoanele implicate. 

4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității. 
4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 
4.4 Sprijină auditul / alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control, iar pe manager, 

în exercitarea procesului decizional. 
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5.Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

5.1 Procedura „ „Procedura de înscriere - în a patra etapă - a copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul 

școlar  în clasa pregătitoare şi în clasa I -  anul şcolar 2012-2013”  are în vedere  activitatea de înscriere, din 

perioada 2-9 mai, respective  11-18 mai 2012, a copiilor care nu au fost cuprinși într-o școală în etapele 

anterioare  

5.2 Departamente implicate: Curriculum și controlul asigurării calității 
 
 
 

6.Documente de referinţă ( reglementări) aplicabile activității procedurate 

 Legea 1/2011 Legea Educației Naționale 

 SR EN ISO 9000: 2001 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. 

 SR EN ISO 9001: 2001– Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 

 Ordinul MECTS nr 5530/5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare 

 Ordin MFP nr. 946/4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltatea 

sistemelor de control intern/managerial cu modificările și completările ulterioare ( Ordin 
1389/22.08.2006, Ordin 1649/17.02.2011) 

 Precizările MECTS privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, aferente anului 
şcolar 2012-2013, precum şi prevederile legislaţiei secundare – metodologii, regulamente, proceduri, 
precizări, adrese ale M.E.C.T.S – ordinul MECTS nr 3064/19.01.2012 de aprobare a metodologiei 

privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2012-2013 și a 
calendarului înscrierii 

 

7.   Definiţii și abrevieriale termenilor utilizați în procedura operațională 
 

7.1 Definiţii ale termenilor 
 
 
 

Nr 
crt 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 
termenul  

1 Procedură  
operaţională 

prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 
vederea realizării   activităţii cu privire la aspectul procesual 

2 Ediţie a unei proceduri 

operaționale 

forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată. 

3 Revizia în cadrul unei 

ediții 

acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale 
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unei ediții a procedurii operaționale, acţiuni care au fost 
aprobate şi difuzate 

4 Document act scris, întocmit cu prilejul efectuării diferitelor operaţii, 

pentru a servi ca dovadă a înfăptuirii lor și ca mijloc de 
fundamentare a înregistrărilor 

5 Destinatar orice persoană căreia îi este destinat în mod direct un document 
şi este obligat să-l primească 

6   

 
 
 

7.2.  Abrevieri ale termenilor 

Nr crt Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedură operațională 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 Ah. Arhivare 

7 MECTS Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

8 ISJ Dolj Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

9 C.A Consiliul de Administraţie ( al ISJ Dolj ) 

10 ISG Inspector Școlar General 

11 ISGA Inspector Școlar General Adjunct 

 

8.Descrierea procedurii operaționale  

8.1 Generalități – PO 123 urmărește descrierea clară a activității de înscriere în etapa a patra. 

Principii generale aplicabile activității: transparența, egalitatea șanselor, legalitatea, imparțialitatea, 

confidențialitatea 

8.2 Documente utilizate 
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 8.2.1 Lista documentelor: liste de înscriere, fișe-cereri tip de înscriere 

 8.2.2 Conținutul și rolul documentelor: cererile tip de înscriere vor fi completate la secretariatele unităților 

de învățământ 

 8.2.3 Circuitul documentelor ( reprezentare grafică)  

 

Responsabilităţi         Intrări Activităţi Ieşiri 

 

secretariat ISJ                    

                                 Documente externe                                                                                            Documente înregistrate 

                                                                                                                                                        

                                                                 

   

     ISG               Documente înregistrate                                                                                                 Documente repartizate 

                                                                                                                                                          către Comisia Județeană 

                  

     

 Finalizarea 

Comisia județeană    Documente transmise                                                                                                         înscrierilor  

                                   și afișare pe site                                                                                                          și afișarea listelor                                                                 

                          pentru comisiile din unități  

                         

 

8.3 Resurse necesare 

 8.3.1 Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, baza de date, 

rețea, imprimante,  

 8.3.2 Resurse umane: Departamentul Curricumlum și controlul asigurării calității, comisiile din unitățile de 

învățământ 

 8.3.3 Resurse financiare: prevederea în buget a sumelor necesare – nu este cazul  

Înregistrare 

documente 

Repartizarea  

documentelor 

de către ISG 

Realizarea înscrierilor  și 

înregistrarea opțiunilor 

părinților 

STABILIREA LISTELOR 

SPRE PUBLICARE 
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8.4 Modul de lucru 

 8.4.1 Planificarea operațiunilor și a acțiunilor activității 

Prezenta procedură este aplicabilă în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu nivel de 

învăţământ primar, din reţeaua şcolară a județului Dolj. 

Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată: 

Compartimentele furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate- compartimentele 

implicate în activitatea procedurată. 

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: 

 Reţea şcolară; 

 Informatizare; 

 Conducere; 
b. De această activitate beneficiază, în cadrul activităţilor, efectuate  următoarele compartimente: 

 Conducere; 

 Consiliul de administraţie;  

 Curriculum și controlul asigurării calității 

 Compartimentul Reţea şcolară; 
 

 8.4.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

OBIECTIV:  A patra etapă de înscriere în clasa pregătitoare și în clasa I 

ȚINTA: Soluționarea situațiilor copiilor care nu au fost cuprinși într-o școală în etapele anterioare 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate așteptate Data la care va 

fi  realizat 

Metode de realizare 

Stabilirea, conform 

prevederilor art. 28 (2) din 

metodologie a procedurii de 

înscriere a copiilor care nu au 

fost cuprinși în nicio unitate 

de învățământ în etapele 

anterioare ( și monitorizarea 

aplicării acesteia de către 

unitățile de învățământ). 

Procedură de înscriere 

în etapa a patra 

publicată. 

25 mai 2012 Procedura de înscriere a copiilor 

care nu au fost cuprinși în nicio 

unitate de învățământ în etapele 

anterioare este stabilită de Comisia 

Județeană Dolj, afișată la toate 

unitățile de învățământ și pe site-ul 

ISJ Dolj. 

Înscrierea copiilor care nu au 

fost cuprinși în nicio unitate 

de învățământ în etapele 
anterioare. 

Înscriere finalizată. 2-9 mai 2012 Procesarea cererilor- în primul 

rând pentru fiecare unitate de 

învățământ la care mai există 

locuri disponibile- părinților 

care au optat în etapa a doua 

pentru respectiva școală, dar nu 
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au fost acceptați inițial din lipsă 

de locuri. 

Ocuparea locurilor se face în 

ordinea stabilită prin aplicarea 

criteriilor de departajare 

generale și specifice 

11-18 mai 2012  Înscrierea copiilor care nu au fost 

cuprinși în nicio unitate de 

învățământ în etapele anterioare –în 

funcție de opțiunile părinților, de 

numărul de locuri disponibile și de 

criteriile de departajare.  

Afișarea la fiecare unitate de 

învățământ a listelor finale ale 

copiilor înscriși în clasa 
pregătitoare sau în clasa I. 
 

Liste finale afișate.  21 mai 2012 După soluționarea cu prioritate a 

cererilor menționate  anterior, 

comisia județeană Dolj va asigura 

cuprinderea în clasa pregătitoare, 

respectiv clasa I a copiilor care nu 

au fost încă înscriși la vreo unitate 

de învățământ, în funcție de 

opțiunile părinților, de numărul de 

locuri disponibile și de criteriile de 

departajare anunțate conform 

metodologiei. 

Comisia județeană rezolvă, în a 

patra etapă de înscriere, orice altă 

situație referitoare la înscrierea în 

clasa pregătitoare și în clasa I, 

având în vedere, cu prioritate, 

INTERESUL EDUCAȚIONAL 

AL COPILULUI. 

 

 

 8.4.3 Valorificarea rezultatelor activității: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță 

asociați activității, furnizarea datelor și informațiilor cu privire la rezultatele activității către beneficiarii 

acestora, identificarea măsurilor de îmbunătățire. 
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9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

 

Nr 
crt 

Compartimentul (postul)/acțiunea 

( operațiunea) 

I II III IV 

 0 1 2 3 4 

1 ISJ Dolj 

Curriculum şi controlul asigurării calităţii 

E    

2 Jurist  V   

3 Inspector şcolar general   A  

4 Inspectori şcolari     Ap. 

5 Directorii unităţilor de învăţământ    Ap. 

6 Cadrele didactice din comisiile constituite la 
nivelul unitătilor de învătământ 

   Ap. 

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 
 
Nr 
anexă 

Denumirea anexei Elaborator Aprobă Număr de 
exemplare 

Difuzare Arhivare-
loc 

Arhivare-
perioadă 

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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11. Cuprins 

Numărul 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei  din cadrul procedurii operaționale Pagina 

 Coperta  

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

reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

1 

2 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 2 

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

cadrul ediției procedurii operaționale 

2 

4 Scopul procedurii operaționale 2 

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 3 

6 Documente de referință ( reglementări ) aplicabile activității procedurate 3 

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 3-4 

8 Descrierea procedurii operaționale 4-7 

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 8 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 8 

11 Cuprins 9 

 


