PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND MODALITATEA DE CONSTITUIRE A CLASEI DE MATEMATICĂINFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ
COLEGIUL NAȚIONAL „ I.L. CARAGIALE” PLOIEȘTI

Nr. 4790 /13.07.2021

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.
Nr.
ELEMENTE
NUMELE SI
FUNCTIA
DATA
SEMNATURA
crt
PRIVIND
PRENUMELE
RESPONSABILII/
OPERATIUNEA
0
1
2
3
4
5
1.1 ELABORAT
Prof.
Membru CA
09.07.2021
BĂJENARU
CARMEN
VERONICA
1.2. VERIFICAT
Prof. MOISE
RESPONSABIL 09.07.2021
DANIELA
CEAC
1.3 APROBAT
Prof.
Director
09.07.2021
BAJENARU
CARMEN
VERONICA

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale
Nr.
Data de la care se
Ediția/ revizia în Componența revizuită Modalitatea
crt.
aplica prevederile
cadrul ediției
reviziei
ediției sau reviziei
ediției

1
2.1.
2.2.
2.3

Ediția 1
Revizia 1
Revizia 2

2
Procedură completă

3

4
09.07.2021

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz, revizia din
cadrul ediției procedurii operaționale
Nr. Scopul Exemplar
Categorie
Mod de distribuire
crt. difuzării
nr.
1
2
3
7
1
Personalul didactic,
Electronic: e-mail cadre
3.1. Aplicare
personalul didactic
didactice/diriginți, site-ul colegiului.
auxiliar.
1
elevi, părinți, parteneri
Postare pe site-ul școlii.
3.2. Informare
educaționali, comunitatea
locală
4. CUPRINS:
4.1. Scop
4.2. Domeniul de aplicare
4.3. Legislație
4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
4.5. Descrierea procedurii
4.1 Scopul procedurii operaționale
Procedura vizează stabilirea unui set de reguli și operațiuni unitare, precum și a
responsabilităților în procesul de constituire a clasei de Matematică-Informatică intensiv
informatică.
4.2 Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către Colegiul Național „I.L. Caragiale” Ploiești,
compartimentul secretariat.
4.3 Legislație
a. Legea educației naționale nr.1/2001.
b. Ordinul MECI cu nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de
învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi.(atr.9 și
art. 10)

c. Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 5259/12.11.2019 (art. 13 al.2).
d. Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar
de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul nr. 5472/2017
(art.2)
4.4 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați
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.
Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare (sau altele
asemenea, după caz), a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
4.5 Descrierea procedurii
În conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2001; Ordinul MECI cu nr. 3410/16.03.2009
cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele
teoretică şi vocaţională cursuri de zi.(atr.9 și art. 10); Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării
nr. 5259/12.11.2019 (art. 13 al.2); Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin
ordinul nr. 5472/2017 (art.2) și cu Hotărârea Consiliului de Administrație se organizează clasa
de Matematică-Informatică intensiv infomatică dintre elevii admiși la profilul MatematicăInformatică.
Conform ROFUIP și ROI, în Colegiului Național „I.L. Caragiale”, formațiunile de studiu
cuprind grupe, clase sau ani de studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărare a
Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.
Criteriul de selecție este portofoliul elevului în care sunt diplome care să ateste rezultatele
obținute la Olimpiadele și Concursurile școlare din lista concursurilor aprobată de Consiliul de
Administrație, la fazele internaționale, naționale și județene din perioada claselor de gimnaziu.
(Anexa 1).

În cazul în care numărul elevilor cu rezultate la Olimpiade și concursuri este mai mare decât
numărul de locuri, criteriul de selecție este media de la Evaluare Națională la disciplina
Matematică.
În cazul în care după selectarea elevilor conform criteriului portofoliului mai rămân locuri,
efectivul clasei se va completa cu elevi care au depus cereri în ordinea mediei de la Evaluare
Națională la disciplina Matematică.

Anexa 1
LISTA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE VALABILE PENTRU
CONSTITUIREA PORTOFOLIULUI PENTRU ACCESAREA CLASEI
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

FAZE INTERNAȚIONALE/NAȚIONALE/JUDEȚENE ORGANIZATE DE:
MINISTERUL EDUCAȚIEI, SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN
ROMÂNIA, SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CHIMIE, SOCIETATEA DE
EXCELENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE, FACULTATEA DE CHIMIE BUCUREȘTI, FACULTATEA DE FIZICĂ-BUCUREȘTI.
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
OLIMPIADA DE FIZICĂ
OLIMPIADA DE CHIMIE
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ
CONCURSURI DE ROBOTICĂ – WRO
INFO(1)CUP

