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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după 
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

1.1 

1.2 

1.3 

Elemente 
privind 
responsabilii/ 
O eratiunea 

1 

�=-, Elaborat 

1 

Verificat 

----

Aprobat 

--------

Numele si 
Prenumele 
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Teodora MICLEA 

Cristina 
PETRE- GHIŢĂ 

Adriana STOICA 
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Funcţia Data Semnătura 

3 4 5 
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şcolar pentru 

m� minorităţi 
20.10.2021 
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şcolar general 20.10.2021 
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Inspector 
20.10. 

şcolar general 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii formalizate 

Ediţia sau, 
după caz, 

Modalitatea 
Data de la care se 

Nr. revizia în Componenta revizuită 
reviziei 

aplică prevederile 
crt. cadrul ediţiei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 20.10.2021 
2.2. Revizia 1 . 

2.3. Revizia 2 
-

. .. Revizia ... 

... Edi�_ 
Revizia 1 . 

... 

._] . .!!:.._�·_:_._.� .
..... 

_ ___ L_ __ _ 

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

Nr. Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi .Data Semnătura 
crt. difuzării Nr. prenume primirii 

; 

1. 2. 3. 4. ·. 5. 6. � 7. 

Inspector Inspector Adr•iana k 1 Aprobare 1 Şcolar 
3.1. Şcolar General General STOICA . kl V 

Inspector Inspector Cristina 

,�· 1 
Şcolar . 

3.2. Aplicare 1 Şcolar General PETRE- ... . 

Adjunct 
General GHIŢĂ 1 Adjunct 

3.3. 
Aplicare 1 

Unităţi de Director:i Dire<:tori Difuzare electronică 
învătământ 

3.4. Înregistrare 
2 Secretariat Secretar CORINA 

şi arhivare TUDOR . 

Postare pe �nformare 
. 

site-uliSJ 2 
-

2 

. . . 

.. 
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1 Stabileşte modul de înfiinţare şi organizare a formaţiunilor de elevi pentru 

studiul Limbii şi literaturii rnaterne, Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi 

al Educa.tiei muzicale În limba maternă; 

4.2 Dă asigurări cu privire ia existenţa documentaţiei adecvate derulării 

activităţii; 

4.3 Stabileşte sarcini şi circuitul documentelor. 

5. Domeniul de aplicare 

5.1 Prezenta procedură este aplicabilă la nivelul domeniului: Curriculum şi 

inspecţia şcolară. 

5.2 Această activitate este condusă şi coordonată de: 

"' inspectori şcolari din !SJ !tfov; 

:,.. compartimentul juridic; 

> conducere; 

"_. directorii unităţilor învăţăn1ânt. 

5.3 De această activitate beneficiază următoarele domenii/compartimente: 

Conducerea lSjllfov; 

Domeniul: Curriculum şi inspecţia şcolară; 

Conducerea din unităţile de învăţământ. 

5.4 Proceduril se adresează unităţilor de învăţământ în care se vor înfiinţa şi 

organiza formaţiunile de elevi pentru studiul limbii materne, istoriei şi tradiţiilor 

minoritiîţilor naţionale şi al educaţiei muzicale în limba maternă. 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii pmcedurate 

Legislaţie primară 
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

o Ordinul secretarului general ai Guvernului· nr. 600/20.04.2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 
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" Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5671/10.09.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba 
maternă şi al Limbii şi îiteraturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul 

Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba 
maternă. 

o OMEN nr. 3371 din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor-cadru de 
învăţământ pentru învfiţ'imântul primar şi a Metodologiei privind ap!ic<).rea 
planurilor-cadru de Tnviiţămf:nt pentru învăţământul primar (Anexa 3 la OMEN 
33'71 din 12.03.2013: Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar 
pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care 
studiază în limba română.). 

o OMECTS 3590/ 05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ 
pentru lnvăţământul gimnaziaL (Anexa 3 la OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016: 
Plan-cadru de învăţărnânt penicu fnvăţământul gimnazial cu predare în limbile 
minoritcl\ilor naponale şi p0ntru invaţământul gimnazial pentru şcolile sau 
clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în limba 
română). 

e Nota MEN 34/ 30.10.2018, privind aplicarea Planului-cadru de învăţămant 
pentru învăţământul gimnazial cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi 
pentru învăţământul gimnazial pentru şcolile .sau clasele cu elevi aparţinând 
minorităţilor naţionale care studiază în limba română, cf. Anexa 3 la OMENCS nr. 

3590/0.5.04.2016. 
o OMEN nr. 4.828 din 30 august 2018, pentru modificarea şi completare;;J 

Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 
privind aprobarea planurilor-cadru d� învăţământ pentru învăţământ'ul 
gimnazial 

" OMECl 3410/2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ 
pentru clasele a !X-a -a Xll-a, fi! icrele teoretică şi vocaţională cursuri de zi. 

o OMECI :l'l-11/2009 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ 
pentru clasa a IX-a- filiera tehnologică. 

" OMEC! 3412/ 2009 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ 
pentru clasele a X-a- a XII-a, filiera tehnologică. 

o OMECTS 3081/2010 cu privire Ia aprobarea Planului-cadru de învăţământ 
pentru dasa a X-a, fi! era tehnologică. 
OMEC'I'S nr. 53471 2011 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ 
pentru clasele a IX-a- a Xli-a, filiera vocaţională, profil pedagogic .. 
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Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
G Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor Şcolare, 

aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011; 
• Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 /31.08.2020; 
G Alte proceduri interne ale Inspectoratului Şcolar al judeţului Ilfov. 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.1 Definiţii ale termenilor utilizaţi 
�. NrŢ. -··--· ---- - ---- -·----- - _

,. _
_
_

_ 

1 DeiiniţiaŞilsai!;-"dacă este cazul, actul care defineşte
-

! . ! ! termenul respectiv ' ' Tennenul ' 
ierti 1 i i i . 
1 1 ' t 
,. 1-::- ! j r11-l Pl:;;c�ctiiră _ _ _ _ ______ P'rei�;t=,;�ea f��:malizată, în formă scrisă, a tuturor paşilor ! 1 1 operaţională 1

. 

care trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stab1ltte ŞI a 

1 1 regulilor de aplicat în vederea asigurării studiului Limbii şi 
1 1 literaturii materne, istoriei si traditiilor minoritătilor 
L __ _ J __________ ... ______________ J..IJ!Il{()!_l!JJ<I..§J_ilj_!I.g_l!_c!.JJi�Lrrl.Uzi cal� în li m b� ma tern ă. . 
1 2 [ Ediţie a unei i Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

i ! proceduri [ operaţionale, aprobată şi difuzată. 
1 

3 1 Reviziâ--incadrUifAcţiu;ne de mo_d_i _fi -ca-,
-'-
.e-,_ a_d_ă_u_g_a_r _e _, -a-c -tu_a_l -iz_a_r_e_,  _s _u _p_r _i1 _n_a _re- J 

1 f ediţiei ! sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 1 
1 [ 1 componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, ac�iuni 1 
l ___ j_ ________________________ )_�ar� au f?_st aprobate şi difuzate. • __j 

7.2 Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.2. Abrevieri ale termenilor �-Nr.--�--Abi:e�iire.i--1 ------ ·- '" .. --- -TermemÎl abreviat l 
Li� .. X=��j>_o 

_
__ _ � Procedu_t:�_.Q{leraţiona[i[_�::_____ ___ _ __ __ . __j 

L_ z, __ j ______ lL ___ _il':i<�.tJQE��e _ ______________ _______________________ __j 
i 3 : V jlJ('I.rif-lr"�'�·..-_,_ ! f----��'--+ - -- ----·- ---- --- - ------- -----+-�2:: __ :_::�.:::::._l __ ::_ __________ ",_ . -----1 ' 4·. '· A i i\probare 1--------�------------------�-�---;------ , ______________________ ,_______ _i f--"�---l-----_r1P _______ ţAflli�<ll:�---___ _ 
1----L-L _____ f\L____ LArhlvC!.�e ____________________________________ -----�-
L __ z, __ L __ __ _ L_Şl_ __ jj_Tlspec�()îatul Ş_cglar_ a!Ju�ului Ilfov ________ ___j 
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8. Descrierea procedurii 

Dispoziţii generale 

8.1. Învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale este garantat de art.32 
alin. [3) din Constituţia României, republicată, de Legea nr.l/2011 şi de alte tratate, 
declaraţii, recomandări, convenţii internaţionale, ratificate de România. 

8.2 În învăţământul preuniversitar, disciplinele specifice activităţii de predare în limbile 
minorităţilor naţionale sunt: 

a) Limba şi literatura maternă; 
b) Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale respective; 
c) Educaţia muzicală în limba maternă. 

8.3 Predarea şi învăţarea disciplinelor prevăzute la punctul 8.2 se realizează în baza 
programelor şi manualelor specifice, elaborate în limbile materne, de colectivele de 
experţi din rândul minorităţii naţionale respective. 

8.4 Toate tipurilt' şi modalităţile de evaluare la disciplinele specifice, orale şi scrise, ale 
elevilor şi absulvenţilor pentru diferitele trepte ale învăţământului preuniversitar cu 
predare în limbile minorităţilornaţionale, se proiectează şi se organizează în baza 
programelor şi a manualelor menţionate la punctul 8.3. 

8.5 Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare 
aprobate de Ministerul Educaţiei în colaborare cu specialiştii care predau sau sunt 
familiarizaţi cu specitlcul învăţământului în limbile minorităţilor naţionale. 

8.6 Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţământ 
cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere şi 
în condiţiile legii, ca discipline de studiu, Limba şi literatura maternă, Istoria şi tradiţiile 

minorităţii naţionale respective, Bduca,tia muzicală în limba maternă. 

8. 7(1) În vederea studiului acestor discipline, în funcţie de necesităţile locale, se 
organizeaz�\, la cererea părinţilor sau tutorilor legali şi în condiţiile legii, grupe ş.ijsau 
clase de studiu la nivelul unei unităţi de învăţământ. 

(2) La nivelul unei localităţi, pot fi organizate grupe de studiu formate din elevi din mai· 
multe unităţi de învăţământ. Organizarea acestor grupe şi/sau clase de studiu va fi 
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asumată de unitatea de învăţământ cu cele mai multe cereri din partea părinţilor/ 
tutorilor legali, prin consultarea inspectorului şcolar care răspunde de minoritatea 
respectivă. În acest caz, unitatea de învăţământ care găzduieşte studiul limbii materne, 
va transmite situapa şcolară a elevL!lui la unitatea de învăţământ în care acesta este 
înscris. 

Limba şi literatura maternă, ca disciplină de studiu 

8.8 În baza legislaţiei în vigoare, în conformitate cu cele prevăzute la punctul 8.6, 

elevilor aparţinând minorităţilor naţ:ionale care frecventează unităţi de învăţământ cu 
predare în iimba română sau în altă limbă decât cea maternă li se asigură studiul 
disciplinei Limba şi literatura maternă, la cerere şi în condiţiile legii, ca disciplină de 
studiu, parte a trunchi ului comun. 

8.9 Orele de Umba şi literatura materne/ sunt în mod obligatoriu incluse în orarele 
şcolilor ln care există cerere pentru studierea limbii materne. În şcolile cu predare· în 
limba română, în care orele de limbă maternă nu fac parte din norma obligatorie a 
cadrelor didactice şi nu pot fi formate catedre, acestea vor fi retribui te prin plata cu ora. 

8.10 După exprimarea opţ.iunii, studiul Limbii şi literaturii materne devine obligatoriu,· 
de-a lungul întregului ciclu de învăţământ. 

8.11 Este interzisă condiţionarea accesului la studiul limbii materne. Părinţii şi elevii 
optează în mod liber pentru studiul limbii materne. Orice elev, de orice naţionalitate, 
poate studia disciplina Limba şi literatura maternă, care se predă în unităţile de 
învăţământ în care studiază, dacă acesta şi părintele sau tutorele legal instituit 
consideră că acest lucru este benefic elevului. 

8.12 Elevii au dreptul să înceapă studiul limbii matern� în orice an de studiu, inclusiv de· 
la nivelul grupei de începători. 

8.13 Elevii care încep studiul limbii materne mai târziu decât în primul an, vor sus'ţine 
un test de evaluare a cunoştinţelor de limbă, în cadrul unităţilor de învăţământ, c�1 

scopul de a se stabili exact nivelul la care se începe predarea. 

8.14 Predarea limbii materne se realizează în baza unor programe specif:îCe sau 
adaptate. 
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8.15 Unitatea de învăţământ va constitui clasele sau grupele potrivit Legii_ nr.1/2011, 
art.63 alin. (1) şi (2), al altor reglementări, astfel încât să se favorizeze studiul limbii 
materne. 

8.16 (1) Predarea disciplinei Limba şi literatura maternă se realizează în felul următor: 

a) la clasele din învăţământul primar, orele de limba maternă vor fi predate, de regulă, 
de înviiţători/ profesori/ institutori care cunosc limba maternă a elevilor. În şcolile cu 
predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, orele de limba rpaternă nu 
fac parte din norma obligatorie a învăţătorilor. Orele vor f i  retribuite prin plata·cu ora, 
conform art. 263 alin. (6) din Legea nr.l/2011 şi a altor reglementări, acestora sau altor 
cadre didactice. 

b) la clasele din învăţământul gimnazial, liceal şi în şcolile profesionale, orele de limba 
maternă, constituite în catedre sau la plata cu ora, vor fi predate de profesori titulari sau 
de personal didactic suplinitor de speciaiitate. 

(2) În situaţia în care nu se poate asigura predarea limbii materne cu personal didactic 
calificat, orele de limba maternă pot fi predate de absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, 
buni cunoscători ai limbii respective. Cunoaşterea limbii se dovedeşte prin documente 
sau se stabileşte în urma lmei testări de specialitate. 

8.17 Studierea limbii materne de către elevii aparţinând diferitelor minorităţi naţionale, 
care frecventează şcoli cu predare în limba română sau în altă limbă decât limba 
maternă, se face pe baza programelor de învăţământ aprobate de minister, a manualelor 
şcolare elaborate în baza acestora. 

8.18 Î n  cazul 1n care unele minorităţi istorice din România nu dispun încă de .o limbă 
normată, literară, aceştia au dreptul să studieze în sistemul de învăţământ idiomurile în 
care gândesc şi se exprimă. 

Specificităţile studiului limbii materne rromani 

8.19 A vându-se în vedere specificitatea învăţământului pentru rromi, se vor respecta 
următoarele prevederi suplimentare: 
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a) studiul în limba maternă rromani, inclusiv la nivel antepreşcolar şi preşcolar, sau 
studiul limbii rromani, al istoriei rromilor, poate începe în orice an de studiu, fără 
condiţionarea existenţei domiciliului stabil în respectiva localitate; 

b) orele de limba rromani pot fi introduse la nivelul oricărei clase, inclusiv în cazul 
elevilor rromi care nu cunosc limba şi doresc să o studieze; 

8.20 În condiţiile existenţei unui număr limitat de cadre didactice calificate de limba 
rromani, în situaţii deosebite, orele de limba maternă rromani vor fi asigurate de buni 
cunoscători ai limbii rromani absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care vor 
urma, în maximum un an de la începerea predării la catedră, un curs intensiv, specific, 
de limba rromani şi metodica predării limbii rromani comune, organizat şi recunoscut 
de ME/ Casa Corpului Didactic/ Inspectoratul şcolar. 

8.21 Elevii care provin din familii mixte, care trăiesc în două culturi minoritare şi sunt 
cuprinşi în învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, au dreptul la studiul ambelor 
limbi. 

Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale 

8.22 Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care frecventează unităţi, de 
învăţământ cu predare în limba maternă, în limba română sau în altă limbă decât. cea 
maternă, li se asigură, la cerere, şi în condiţiile legii, ca disciplină de studiu integ-rată în 
orarul şcolii, Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale respective, ca pa-rte a trunchiului 
comun. 

8.23 Grupele de studiu/clasele la această disciplină se formează potrivit prevederilor 
legale. 

8.24 Predarea disciplinei se face în învăţământul gimnazial, la clasele a VI-a şi a VH-�, in 
conformitate cu prevederile planului-cadru şi ale programelor şcolare de învăţământ. 

8.25. Orele de Istoria şi tradiţiile minorităj:ii respective vor fi predate de către un cadru . 
• 

didactic calificat, conform Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul 
preuniversitar, sau, în lipsa acestuia, de către un cadru didactic care cunoaşte li.p1ba 
minorităţii respective. 

Educaţia nmzicală în limba maternii. 
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1 Exemplar nr.: 1 ] 

8.26 Studiul Educaţiei muzicale În limba maternă are ca scop valorificarea aptitudinilor 
şi dezvoltarea competenţelor în domeniul artistic- muzicaL 

8.27 Educaţia muzicaiâ în limba maternă este parte integrantă a educaţiei generale, 
complexe, care contribuie la dezvoltarea personalităţii individuale a elevilor. Studiul 
disciplinei exercită o influenţă deosebită asupra tuturor componentelor personalităţii: 
emoţional, raţional, psihomotric, dezvoltând în mare măsură şi creativitatea, precum 
şi educaţia estetică a elevilor. 

8.28 Disciplina Educaţie muzicală i'n limba maternă contribuie la dezvoltarea identităţii 
culturale a individului. Aportul limbii materne î n  educaţia muzicală - prin cântece 
populare, cântece pentru copii şi repertoriul legat de tradiţii, sărbători religioase şi laice 
-joacă un rol important în cunoaşterea, asimilarea culturii, a tradiţiilorşi a obiceiurilor 
specifice fiecărei minorităţi în parte. 

8.29 Disciplina Educaţie muzicală În limba maternă se studiază în numărul ele ore 
specificat în planul-cadru de înviiţământ şi este predată de către cadre didacţice 
calificate, vorbitoare ale limbii materne respective, în conformitate cu prevederile 
art247 şi 2'H:l din Legea nr.l/2011. 

8.30 Disciplina Educaţie muzicală tn limba maternă se studiază în baza unor programe 
şi manuale specifice, elaborate prin valorificarea creaţiei muzicale specifice fiecărei etnii 
în parte: cântece populare, cântece din folclorul copiilor, cântece care se leagă de 
tradiţiişi sărb�\tori religioase şi laice, opere ale compozitorilor din rândul minorităţilor 
în cauză, \n baza obiectivelor generale ale programelor de muzică valabile pentru 
unităţile de învăţământ cu predare în limba română. 

8.30. Orele de Educaţie muzicală În limba maternă vor fi predate de către un cadru 
didactic calificat, conform Centralizatorului privind disciplinele din înyăţământul 
preuniversitar, sau, în lipsa acestuia, de către un cadru didactic care cunoaşte limba 
minorităţii respective. • 

Dispoziţii finale 

8.30. Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov, conducerile şcolilor vor aduce la cunoştinţa 
părinţilor şi a elevilor de diverse etnli prezenta procedură şi Metodologia privind studiul 

În limba matemâ şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul 

Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naj:ionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă, 

10 



INSPECTORATUL 
ŞCOLAR AL 
.JUOEŢliLm 

ILFOV 

privind studiul Limbii şi literaturii materne, 
Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale 

şi al Educaţiei muzicale în limba maternă 

�==·-'-'-----· _· _,j 

f---------- ... _li 1 Revizia: 1 

1 Nr. de ex.: 1 · ---e-:-:"-"..:�='------ --.. .J _ __L_P,_,a::.:g..::in
-'

a._,_,
,�

d

.,..
in

....,_, 

___ · ·---j' _ Exem pla r. m·.: 1 

afişându-le în loc vizibil şi protejat, în şcolile care fac obiectul procedurii, pentru ca 

aceştia să poatil beneficia- în cunoştinţă de cauză- de drepturile pe care le au. 

8.31. În conformitate cu prevederile legale, directorii de şcoli au obligaţia să comunice în 
timp util inspectoratului şcolar necesarul de manuale şcolare pentru minorităţi, având 
permanent în vedere regimul special de tipărire în cazul tirajelor reduse. 

8.32 Inspectoratul şcolar şi unităţile şcolare au obligaţia de a asigura manuale şcolare 
pentru minorlt�îţi. 

8.33 Inspectorul şcolar pentru minorităţi acordă sprijin în derularea eficientă a 
procesLtlui ele predare-învăţare a disciplinelor Limba şi literatura maternă, Istoria şi 
tradiţiile minorităţilor naţionale respective şi Educaţia muzicală fn limba maternă, prin 
colaborare cu toţi factorii responsabili şi interesaţi din reţeaua învăţământului şi din 
afara acesteia, 
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9. Calendarul de organizare şi desfăşumre a studiului Limbii şi literaturii materne, 
lstorieişi tradiţiilor minorităţii naţionale respective, Educaţiei muzicale în limba 
maternă �--�----------

A
ctivitatea---------- ---Toata li�------;:-�;:�����-] 

� " Informarea de către diriginţi a Directorii unităţilor de 1 
părinţilor copiilor aparţinând 1 învăţământ 1 

;��i��:�:����
r 

���
i
�i����� 

c
u r:;�

v
�;�
e :� 1 Profesorii diriginţi .1 

10-14 
literaturii materne, Istoriei şi tradiţiilor 

minorităţii naţionale respective şi al 1 
Educatiei muzicale În limba maternă. 1 

ianuarie 
2022 

" Trans;11iterea proceselor verbale de la 1 
i şedinţele cu părinţii către conducerea 1 1 
r--;;-61�1�-����;}1

v
��ăJ11_�����-- pdr��ţ.- -��+-----------+Directorii unităţilor de 

1 Sl•cretariatul scolii a cerenlor de 1 17- 19 J învătământ 1 1 lnscnere, conf�rm Anexei 1 Cererile 1 ianuariG 1 Prof�sorii diriginţi 1 
pot si transmise şi prin email 1 2022 1 1 

�- . _____ (:S(;Illi1_i>�e _ _ş_lSC_<!t_l_<J_t_e_)_. ____ ___ _ __ _j_ _______ j____ _______________ _j 
o Centralizarea cererilor primite de la 1 1' Directorii unităţilor ele . i 

părinţi/ turori legali; 1 învăţământ 1 C . . - l 1 . 1 " onstlt.mrea clase or grupelor cu 1 ! 
Elvizul Consiliului de aelministrţie al 1 1 1 

· 20 ianuarie 1 unităţii de învăţământ; 1 2022 o Informarea în scris a inspectorului ! 
1 şcolar care răspunde de minorităţi cu Î 1 
1 privire la numărul ele solicitări şi 1 1 
1 _ numărul de clase/ _grui_Je constituite. , 1 1 
� --

;--Cuprind-�;�-�--�e�to�·- cliisejgr�-pe_del_ . .· Directorii unităţilor de ---� · 1 · � . 1 1 1 . d 1 21 1anua!le , � � , 1 e ev1 m prmectu p anu UJ e 1 2022 mvaţamant 1 
1 încadrare a unitătii de învătământ 1 1 
�----------------- -�-----��-----r-- l ! o Pentru clasele de debut, informarea i · � Directorii unităţilor de , 
1 elevilor şi a părinţilor, elepunderea i 01_ 09 învăţământ 1 
1 solicitărilor, centralizarea cererilor, 1 t b . , Profesorii diriginti · 

1 
constituirea claselor/ grupelor, i sep

2��2 ne 1 
' 

1 mforrnarea mspectorulw de i 1 
�1 -----�ge_!: iali.t<:��-----____ _ _______ L ____ _L _ _ _ 
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1 O. Resurse necesare 

10.1 Resurse materiale: patrimoniul fix/mobil allS) Ilfov; 
10.2 Resurse umane: inspectori şcolari, directori, cadre didactice; 
10.3 Resurse financiare: sursele de finanţare specifice sistemului de învăţământ 
preuniversitar; 

lOA Resurse informaţionale: baze de date privind legislaţia şcolară în vigoare, 
site-ul!Sj !lfov, comunicări primite de la instituţii iei;arhic superioare . 

. 
11. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea procedurii operaţionale 

l3 
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12.Anexe 

Anexa 1 

1 Cod - P.O.- 1 Pagina ctiii---� 
____j__________i\lr. înregistrare registru pr . ..:oc::c.::.ed=-u=r:.:i __ 

..JI �
E

�
x

�
e
_
m
_

plar nr.: 1 
. 

1 

Doamnă/ Domnule Dii·ector 

Subsemnatul/ subsemnata, ......................................................................................... J 

domicilatjă în localitatea ................................................... , str. ................................................. , nr . 

............... , bloc .............. , se. .............. ap . ............. ,posesor al actului de identitate (tipul) ............... , 

seria ............. , nr . ............................... , eliberat de ............................... , la data ................................ , 

având CNP ...... ............................................... ,în calitate de părinte/ tutor�/ reprezentant legal 

al elevului/ clevei ............................................................................ , înscris fă la, unitatea de 

învăţământ .............................................................................. , în clasa ........................ .. 

Solicit ca fiul/ fiica mea să studieze, începând cu anul şcolar 

............................................ ,următoarele discipline specifice minorităţii ............................................. : 

�.-1-1 J Iim ba şi literatura maternă .................................................. ; 

O istoria şi tradiţiile minorităţii ............................................. ; 

1 J educaţia muzicală pentru minoritatea ................................. .. 

Menţionez că, conform prevederilor legale, am luat la cunoştinţă faptul că după 

exprimarea opţiunii, studiul limbii materne devine obligatoriu, de-a lungul în,tregului 

ciclu de învăţământ. 

Data, Semnătura 
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