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

Nr.
Crt.

Elemente
privind

responsabilii/op
eraţiunea

Numele și prenumele Funcţia Data Semnătur
a

0 1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Negru Elisabeta Responsabil CEAC 31.08.202

0
1.2 Verificat Kallai Miklos Tunde Responsabil Comisie

Monitorizare
31.08.202
0

1.3  Avizat Kallai Miklos Tunde Responsabil Comisie
Monitorizare

31.08.202
0

1.4 Aprobat Director 31.08.202
0

Cuprins

Pagina de garda ...
Cuprins ...
1. Scopul procedurii  operationala ...
2. Domeniul de aplicare a procedurii operationala ...
3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate ...
4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională ...
5. Descrierea procedurii ...
6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii ...
7. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operationala ...
8. Formular de analiza procedurala. ...
9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii  operationala

...

10. Anexe, înregistrări, arhivări ...

1. Scopul procedurii  operationala

1.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate:
1.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii:
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1.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului:
1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei:
1.5 Alte scopuri specifice procedurii operationala:

2. Domeniul de aplicare a procedurii operationala

2.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operationala:
Procedura se refera la activitatea Constituirea formatiunilor de studiu pentru clasa pregatitoare
2.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea
publică:
2.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
2.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate:
2.4.1 Compartimente furnizare de date:
Toate structurile
2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:
Toate structurile
2.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii:
CEAC

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

3.1. Reglementări internaţionale:
- Nu este cazul

3.2. Legislaţie primară:
Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile ?i completarile ulterioare
OMEC Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-
2021
Modificare OMEC 3277/2020
Legea 190/2018
Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Interzicerea segregarii scolarilor in unitatile de invatamant

3.3. Legislaţie secundară:
- Nu este cazul

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
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4.2. Abrevieri ale termenilor: 

- Regulamentul de ordine interioară al instituției
- Planul de bază al instituției
- Programul de dezvoltare al Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de funcționare al Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii / Dispoziţii ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor;
- Ordine şi metodologii emise de M.E.C.T.;
- Alte acte normative

4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

4.1. Definiţii ale termenilor:

Nr.
Crt.

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

1. Revizia în cadrul unei ediții                Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei
ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

2. Ediție a unei proceduri                Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri,
aprobată și difuzată

3. Procedura operațională                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. Mai
sunt cunoscute  şi sub denumirile de „proceduri specifice”,
„proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc.
               Metodele de lucru şi procedurile formalizate sunt specifice
fiecărei instituţii  şi  constituie  obiectul sistemului de control
managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”.

Nr.
Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. Ah. Arhivare
2. Ap. Aplicare
3. A Aprobare
4. V Verificare
5. E Elaborare
6. Rev. Revizie
7. Ed. Ediție
8. PO Procedura operațională
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5. Descrierea procedurii

5.1. Generalităţi:

Procedura descrie modalitatea de constituire a formatiunilor de studiu pentru clasa pregatitoare, in scopul
respectarii criteriilor de transparenta, echitate, nondiscriminare si incluziune, conform legislatiei in vigoare.

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista și provenienţa documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.5.

5.2.2. Conţinutul și rolul documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de
implementare a activității procedurate.
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au
acces salariaţii entității.

5.2.3. Circuitul documentelor:
- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor
legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3.

5.3. Resurse necesare:

5.3.1. Resurse materiale:
- Computer
- Imprimantă
- Consumabile
- Conexiune internet

5.3.2. Resurse umane:
-comisia de inscriere
-secretariat
-Consiliul de Administratie

5.3.3. Resurse financiare:
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5.4. Modul de lucru:

5.4.1. Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:

               Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către compartimentele
implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

5.4.2. Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:

Pasul 1.
Toti copiii inscrisi in CMST la sectia romana vor fi ordonati alfabetic, pe doua liste: fete si baieti.
Termen:1 septembrie 2020
Responsabil: Comisia de inscriere in clasa pregatitoare
Pasul 2.
Pentru distribuire echilibrata in clase a elevilor cu CES pentru care au fost depuse documente doveditoare la
dosar, elevii cu CES vor fi extrasi din lista de la pct.1, se vor ordona alfabetic si vor fi repartizati in ordine,
la prima clasa, la a doua clasa etc.
Termen:1 septembrie 2020
Responsabil: Comisia de inscriere in clasa pregatitoare
Pasul 3.
pentru distribuirea echilibrata pe sexe a copiilor din listele ramase de la pct.2, pe cele doua clase (A si C) se
face in ordinea alfabetica a fiecarei liste separat pentru fete si apoi pentru baieti, cate un elev la fiecare clasa
existenta (primul copil in clasa pregatitoare A, al doilea copil in clasa pregatitoare C s.a.m.d, dupa care se
reia repartizarea dupa aceasta formula).
In cazul copiilor gemeni/tripleti, parintele/tutorele legal/reprezentantul legal depune/transmite o declaratie la
unitatea de invatamant prin care precizeaza daca dorecste repartizarea fratilor in aceeasi clasa sau in clase
diferite, conform algoritmului de repartizare. Daca parintele solicita repartizarea in aceeasi clasa, acestia vor
fi repartizati in clasa in care a fost distribuit primul dintre frati.
Termen:1 septembrie 2020
Responsabil: Comisia de inscriere in clasa pregatitoare
pasul 4.
Dupa contituirea formatiunilor de studiu in clasa pregatitoare, se procedeaza la stabilirea cadrelor didactice
de predare la clasa pregatitoare, prin tragere la sorti, in cadrul CA.
Termen:2 septembrie 2020
Responsabil: Consiliul de Administratie
Pasul 5.
Afisarea listelor claselor si ainvatatoarelor/profesorilor pentru invatamantul primar la avizier si pe site-ul
colegiului.
Termen:4 septembrie 2020

Colegiul De Muzica Sigismund
Toduta Cluj-Napoca

Procedură operationala:
Constituirea formatiunilor de studiu pentru clasa

pregatitoare

Ediţia:  I
Revizia: I

Cod: PO-CEAC-74 Nr. ex.:

Pagina 5 / 7



6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii
Conform descrierii procedurii

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Responsabil: Directorul

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii:

               Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate comisiile și compartimentele implicate din
Instituție.

7. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operationala

Nr.
Crt.

Ediţia sau, după
caz , reviza ia în

cadrul ediţiei

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la
care se
aplică

prevederile
ediţiei sau

reviziei
ediţiei

1 2 3 4 5
7.1 Editia I X X 31.08.2020

8. Formular de analiză a procedurii

Nr.
Crt

.

Compartim
ent

Nume și prenume Aviz Data Observaţii Semnătura

1 2 3 4 5 6 7
1 Consiliu de

Administra
tie

Favorabil 31.08.2020

2 CEAC Negru Elisabeta Favorabil 31.08.2020
3 Comisie

Monitoriza
re

Kallai Miklos Tunde Favorabil 31.08.2020

9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operationala

Nr
.

Cr
t.

Scopul
difuzări

Ex
.

nr

Comparti
ment

Funcţia Nume și prenume Data
primirii

Data
retragerii
procedurii
inlocuite

Data
intrarii in
vigoare

Semnatur
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Aplicare,

Evidență,
Arhivare

1 Secretaria
t

Secretar Sef Ilea Otilia 31.08.202
0

31.08.202
0

31.08.202
0

2 Aplicare 2 CEAC Responsabil
CEAC

Negru Elisabeta 31.08.202
0

31.08.202
0

31.08.202
0
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Anexe 

Nr.
ane
xa

Denumirea
anexei

Elaborato
r

Aproba Numar de
exemplar

e

Difuzare Arhivare Alte elemente
Loc Perioada
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