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Către 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Galaţi  

 
 
 
În vederea întocmirii planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012 - 2013 în conformitate cu 

prevederile Anexei la Ordinul MECTS nr.6694/20.12.2011, veţi înainta la Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Galaţi, până pe data 05 ianuarie 2012, Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013, la 

toate nivelurile şi formele de învăţământ, în original, şi o copie după procesul-verbal din şedinţa de avizare 
din Consiliul profesoral şi aprobarea din şedinţa Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare. 
  La fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013 veţi ţine seama de Art.112 

din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013. 

 

Constituirea formaţiunilor de studiu se face astfel:  
1. grupa de început din învăţământul preşcolar va fi constituită la limita maximă de 20 de copii, în 

mediul urban şi spre limita maximă de 20 de copii, în mediul rural;  
2. clasa de început din învăţământul primar va fi constituită la limita maximă de 25 de elevi, în 

mediul urban şi spre limita maximă de 25 de elevi, în mediul rural;  
3. clasa de început din învăţământul gimnazial va fi constituită la limita maximă de 30 de elevi, în 

mediul urban şi spre limita maximă de 30 de elevi, în mediul rural;  
4. clasa de început din învăţământul liceal va fi constituită din 28 de elevi;  
5. clasa de început din învăţământul postliceal va fi constituită la limita maximă de 30 de elevi;  
6. grupa/clasa de copii/elevi în învăţământul special va fi constituită la limita maximă de 12 pentru 

cei cu deficienţe ușoare și/sau moderate;  
7. grupa/clasa de copii/elevi în învăţământul special va fi constituită la limita maximă de 6 pentru 

cei cu deficienţe grave. 
 Clasele paralele, ale căror efective de elevi au scăzut sub limita minimă legală, vor fi comasate 

obligatoriu Ia nivelul unităţii. 

 
Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului legislativ se va 

urmări:  
1. respectarea condiţiilor impuse prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

2. respectarea prevederilor OMECTS nr.3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii 
în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare;  

3. respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

4. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de 
autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 
acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  
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5. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de 
educaţie;  

6. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte 
normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii;  

7. respectarea numărului de norme/posturi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului fiecărui inspectorat școlar;  

8. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 
asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare şi a OMECTS nr. 
3081/27.01.2010, OMECTS nr.3331/25.02.2010, OMECTS 5347/07.09.2011.  

9. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1555 din 9 decembrie 2009 pentru completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru 
care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;  

10. respectarea prevederilor privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012, aprobate 
prin hotărâre de Guvern;  

11. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi notificărilor emise de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la modul de fundamentare a proiectului 
planului de şcolarizare pentru fiecare nivel de pregătire, formă de învăţământ, limbă de predare, profil, 
specializare, domeniu, calificare profesională, de la toate unităţile de învăţământ care funcţionează pe raza 
teritorială a inspectoratului;  

12. asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de învăţământ;  

13. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării propunerii proiectului 
planului de şcolarizare prin învăţământ profesional şi tehnic - Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
(PRAI) şi Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI).  

 
Directorul unităţii de învăţământ poartă întreaga răspundere privind fundamentarea şi 

elaborarea planului de şcolarizare la nivelul unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
  

Machetele se găsesc în format electronic pe site-ul I.S.J. Galaţi, comunicate pentru scoli, 

ataşate prezentei note. 

 
 
 
 
 
  Inspector şcolar general, 

prof. Doruleţ Nelu Resmeriţă Compartiment reţea şcolară, 
prof. Aura Otilia Moza 


