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MINISTERUL EDUCATIEI $1 
CERCETARII ~TIINTIFICE 

ORDIN 

CABINET MINISTRU 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru 
fnvatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de pre~colari ~i elevi din 
unitatile de fnvatamant particular ~i confesional, precum ~i emiterea avizului conform 
fn vederea organizarii retelei unitatilor de fnvatamant preuniversitar pentru anul 
~colar 2016-2017 

In baza prevederilor art. 61 ~i 94 alin. (2) lit. d din Legea educatiei nationale nr. 
1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea ~i 
functionarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice, 

MINISTRUL EDUCATIEI ~I CERCETARll ~TllNTIFICE 
emite prezentul ordin: 

Art.1. Se aproba Metodologia privind fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru 
invatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de pre~colari ~i elevi din 
unitatile de invatamant particular ~i confesional, precum ~i emiterea avizului conform in 
vederea organizarii retelei unitatHor de invatamant preuniversitar pentru anul ~colar 

2016-2017. 
Art.2. Directia Generala Management ~i Retea ~colara, Centrul National de Dezvoltare a 
lnvatamantului Profesional ~i Tehnic, inspectoratele ~colare ~i unitatile de invatamant 
due la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Bucure~ti 

Nr. :JSX 
Data <R._f, l/O -~l~ 

SORIN MIHAi CiMPEANU 



Anexa la ordinul ministrului educaiiei ~i cercetarii ~tiiniifice nr.~ J .!J/hlo. 2015 
I 

Metodologia privind fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru inva~amantul 
preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de pre~colari ~i elevi din unita~ile de 
invaiamant particular ~i confesional, precum ~i emiterea avizului conform in 
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul ~colar 
2016-2017. 

I. Fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru inva~amantul preuniversitar de 
stat finan~at de la bugetele locale ~i de la bugetul de stat; 

Art. 1 Proiectul planului de ~colarizare la nivelul unitatilor de 1nvatamant preuniversitar 
de stat, respectiv al inspectoratelor ~colare in vederea f undamentarii cifrei de 
~colarizare pentru 1nvatamantul preuniversitar de stat se realizeaza pe baza 
urmatoarelor criterii generate: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul 
demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, criteriul relevantei. 
Art. 2 Pentru f undamentarea proiectului planului de ~colarizare in cadrul criteriului 
legislativ se vor urmari: 

1. respectarea prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

2. respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75 12005 privind 
asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

3. respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 21 /2007 privind aprobarea 
Standardelor de autorizare ~i de f unctionare provizorie a unitatilor de invatamant 
preuniversitar, precum ~i a Standardelor de acreditare ~i de evaluare periodica a 
unitatilor de 1nvatamant preuniversitar; 

4. respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare institutionala In vederea autorizarii, acreditarii ~i evaluarii 
periodice a organizatiilor f urnizoare de educatie; 

5. respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 918/2013, privind aprobarea 
Cadrului national al calificarilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

6. respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea 
nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se .. asigura pregatirea prin 
lnvatamantul preuniversitar, precum ~i durata de ~colarizare, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i ale OMECTS nr. 3081 /27.01.2010, OMECTS nr. 3331 
/25.02.2010, OMECTS 5347 /07.09.2011, OMEN nr. 3152/24.02.2014 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, OMECS nr. 5082/2015; 

7. respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

8. respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind 
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per ev}:Oft:!'$C~)~ar 
stabilirea finantarii de baza a unitatnor de lnvatamant preuniversitar 



asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/pre~colar, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

9. respectarea prevederilor Legii nr. 35112001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

1 O. 1ncadrarea stricta 1n numarul de posturi aprobat de Ministerul Educatiei ~i 
Cercetarii $tiintifice pentru fiecare inspectorat ~colar, corelarea numarului de posturi cu 
numarul de elevi/pre~colari ~i 1ncadrarea 1n costurile standard aprobate anual prin legea 
bugetului; 

11. respectarea prevederilor legislatiei 1n vigoare privind finantarea unitatHor de 
1nvatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor 
de cost pe elev /pre~colar pentru anul 1n curs; 

12. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instructiunilor ~i 
notificarilor emise de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice, cu implicatii 1n 
stabilirea planului de ~colarizare pentru fiecare nivel de pregatire, forma de 
1nvatamant, filiera, profil, specializare, domeniu de calificare profesionala, de catre 
toate unitatne de 1nvatamant de stat ~i particular, care functioneaza pe raza teritoriala 
a autoritatilor administratiei publice locale; 

13. asigurarea resurselor umane calificate necesare desfa~urarii unui proces 
educational conform standardelor nationale ~i europene din domeniul educatiei; 

14. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborarii proiectului 
planului de ~colarizare prin 1nvatamantul profesional ~i tehnic, respectiv: Planul 
Regional de Actiune pentru Tnvatamant (PRAI) ~i Planul Local de Actiune pentru 
lnvatamant (PLAI). 
Art. 3 Pentru f undamentarea proiectului planului de ~colarizare 1n cadrul criteriului 
economic se va analiza: 

a) Situatia claselor paralele, care la star~itul anului ~colar au efective sub limita 
minima admisa ~i a caror comasare se impune, fie la nivelul fiecarei ~coli, fie la nivelul 
localitatii/unitatii administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor art. 63 din 
Legea educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

b) Situatia claselor din 1nvatamantul urban, astfel 1ncat acestea sa functioneze eel 
putin la valoarea medie prevazuta la art. 63 (1) din Legea educatiei nationale nr.1 /2011 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Art. 4 Pentru f undamentarea proiectului planului de ~colarizare 1n cadrul criteriului 
demografic se va tine seama de: 

1. analiza evolutiei demografice a populatiei de varsta ~colara 1n interval de O -17 
ani, a densitatii acesteia, a componentei etnice, 1n vederea organizarii 1n profil 
teritorial a retelei ~colare 1n baza caietelor statistice elaborate de lnstitutul National de 
Statistica. Pentru nivelurile de studii specifice 1nvatamantului profesional ~i tehnic, 
analiza evolutiei demografice se va face avandu-se 'in vedere recomandarile PRAI ~i 
PLAI; 

2. analiza fenomenului de migrare interna ~i externa a populatiei de varsta ~colara 
1n zone apropiate; 

3. asigurarea cuprinderii populatiei de varsta pre~colara ~i de varsta ~colara 1ntr-o 
forma organizata de 1nvatamant pre~colar, primar, gimnazial, profesional ~i liceal, 
conform optiunilor exprimate. 
Art. 5 Pentru f undamentarea proiectului planului de ~colarizare 1n 
geografic se va urmari: 
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1. promovarea unor masuri dinamice pentru accesul la educatie al tuturor copiilor ~i 
elevilor care sa permita acoperirea echitabila a tuturor zonelor din mediul urban ~i din 
mediul rural, cu oferta de formare profesionala prin 1nvatamant profesional ~i tehnic; 

2. dezvoltarea calificarilor profesionale care valorifica mai bine traditia locala ~i 
potentialul de dezvoltare socio-economica, corelate cu posibilitatile de insertie socio
profesionala. 
Art. 6 (1) Pentru fundamentarea proiectului planului de ~colarizare pentru 1nvatamantul 
profesional, 'in cadrul criteriului relevantei 'in baza caruia educatia raspunde nevoilor de 
dezvoltare social-economice, se va urmari: 
1. investigarea nevoilor de calificari ale agentilor economici; 
2. analiza solicitarilor exprimate de agentii economici ~i proiectarea ofertei de formare 
profesionala tinand cont de acestea. 
(2) Proiectul planului de ~colarizare va fi dezbatut 1n consiliul profesoral al fiecarei 
unitati de 1nvatamant, pe baza unei analize a nivelurilor educationale propuse, 
structurate pe filiere, profiluri, specializari, domenii ~i calificari profesionale, pentru 
care fiecare unitate de 1nvatamant poate organiza ~colarizarea 1n conditii didactico
materiale optime, corelata cu oportunitatile de insertie socio-profesionala. Dupa 
dezbaterea 1n consiliul profesoral al unitatii de 1nvatamant, proiectul planului de 
~colarizare va fi aprobat de consiliul de administratie al acesteia, dupa care se 
1nainteaza inspectoratului ~colar. 
Art. 7 (1) Conducerea unitatii de 1nvatamant raspunde de fundamentarea ~i elaborarea 
proiectului planului de ~colarizare la nivelul unitatii de 1nvatamant, cu respectarea 
prevederilor prezentei metodologii. 

(2) Elaborarea planului de ~colarizare la nivelul fiecarei unitati de 1nvatamant 
preuniversitar de stat cu personalitate juridica se va realiza cu respectarea criteriilor 
specifice obligatorii enuntate 1n prezenta metodologie. 

(3) Tn vederea elaborarii proiectului planului de ~colarizare, conducerea unitatii 
de 1nvatamant preuniversitar de stat va solicita de la inspectoratul ~colar, avizul pentru 
1nfiintarea ~i/sau functionarea formatiunilor de studiu pentru situatiile de exceptie, 
prevazute la art. 63, din Legea educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
Art. 8 Criteriile specifice obligatorii 1n baza carora se elaboreaza planul de ~colarizare 
pentru unitatile de 1nvatamant preuniveritar de stat, sunt: 

1. Constituirea formatiunilor de studiu la limitele maxime prevazute de art. 63(1) 
din Legea educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

2. Constituirea formatiunilor de studiu de 1nceput 1n 1nvatamantul liceal, profesional 
cu durata de 3 ani ~i postliceal, din 28 de elevi; 

3. Stabilirea numarului de locuri pentru candidatii de etnie rroma ~i elevii din 
Republica Moldova de catre inspectoratele ~colare ~i repartizarea pe unitati de 
1nvatamant, 1n conformitate cu prevederile legate 1n vigoare; 

4. Asigurarea cuprinderii 1ntregii generatii a copiilor 1n varsta de 6 ani 1n clasa 
pregatitoare; 

5. Asigurarea cuprinderii 1ntregii generatii de absolventi ai clasei a VIII-a 1n 
1nvatamantul liceal ~i 1n 1nvatamantul profesional cu durata de 3 ani 1n vederea 
finalizarii 1nvatamantului obligatoriu, conform legii; 

6. Reducerea, 1n mediul rural, a numarului de clase cu predare sim,ylt~~f~\~.i;/~., 
numarului de clase sub limita minima prevazuta de art. 63 din Legea eduqi~f~f'natiopal~\'~::,, 
nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin asigurare~,:trap~p'Qf~IJlul'.;.~\, 
elevilor cu microbuzele ~cola re; Iii:' ·:' \ ~\·:; D1i: ''i'~\ \ ! \!, 

3 \1\:~·:~\\ \~\.:?~'.\,'<>' '·\,:·'/'.·'./ 
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7. Organizarea programului ,,A doua ~ansa" 1n vederea reducerii fenomenului de 
parasire timpurie a ~colii. 

8. Organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 63 (2) din Legea educatiei 
nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare se aproba de secretarul 
de stat care coordoneaza 1nvatamantul 1n limbile minoritatilor, la propunerea directiilor 
de specialitate: Directia Generala Management ~i Retea ~colafa, Directia Generala 
Buget-Finante, Salarizare ~i Resurse Umane ~i Directia pentru lnvatamant 1n Limbile 
Minoritatilor. 
lnspectoratele ~colare centralizeaza solicitarile ~colilor care organizeaza formatiuni de 
studiu aflate sub sub incidenta prevederilor art. 63(2) din Legea educatiei nationale nr. 
1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i le transmit la Ministerul Educatiei ~i 
Cercetarii ~tiintifice, 1nsotite de solicitarile unitatilor de 1nvatamant respective. 

Art. 9 Fundamentarea proiectului planului de ~colarizare pentru clasele cu predare 
intensiva a unei limbi moderne 1n 1nvatamantul gimnazial, clasele cu predare 
intensiva/bilingva a unei limbi moderne ~i pentru clasele cu predarea intensiva a 
informaticii 1n 1nvatamantul liceal se va realiza, avandu-se 1n vedere specificul predarii 
pe grupe, tinandu-se seama de baza materiala existenta, personalul didactic calificat 
din unita.tea de 1nvatamant, pe baza analizei optiunilor elevilor, cu 1ncadrarea 1n 
numarul posturilor aprobat, corelat cu numarul de elevi ~colarizati ~i cu respectarea 
prevederilor hotararii Guvernului privind finantarea unitatilor de 1nvatamant 
preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 
elev I pre~colar pentru anul 1n curs, respectiv cu 1ncadrarea stricta 1n bugetul aprobat. 
Art. 10 (1) Propunerile privind cifra de ~colarizare pentru clasa a IX-a cu frecventa 
(seral), filiera tehnologica ~i pentru clasa a IX-a cu frecventa (seral) sau cu frecventa 
redusa, filiera teoretica, se vor face numai pentru absolventii ciclului gimnazial din 
promotiile anterioare, care nu au urmat o forma de 1nvatamant liceal ~i care 1mplinesc 
vars ta de minim 18 ani pana la data 1nceperii cursurilor ~colare. 

(2) Propunerile privind cifra de ~colarizare pentru clasele a XI-a 1nvatamant cu 
frecventa (seral) ~i 1nvatamant special (zi, seral), filiera teoretica/tehnologica, ciclul 
superior, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor de 
zece clase de liceu din seriile anterioare, absolvenWor de stagii de pregatire practica, 
absolventilor 1nvatamantului profesional, absolventilor anului de. completare ~i 
absolventilor ~colilor profesionale din serii anterioare, dupa completarea obligatorie a 
locurilor libere existente 1n anul ~colar 2015 -2016, cu respectarea legislatiei 1n vigoare. 
Art. 11 (1) Propunerile privind numarul de locuri pentru 1nvatamantul profesional cu 
durata de 3 ani, nivel 3 de calificare, se realizeaza pe baza nevoilor pietei muncii si a 
tendintelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul 
Regiona! de Actiune pentru Tnvatamant (PRAI) la nivel regional si Planul Local de Actiune 
pentru lnvatamant (PLAI), la nivel local, precum ~i pe baza solicitarilor operatorilor 
economici; 
(2) Propunerile privind numarul de locuri pentru stagiile de pregatire practica, nivel 3 de 
calificare, corespunzator Cadrului national al calificarilor, se realizeza pe baza 
optiunilor exprimate 1n scris de catre absolventii ciclului inferior al 
tehnologica; 
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Art. 12 (1) Proiectul planului de ~colarizare pentru toate unitatile de 1nvatamant 
preuniversitar de stat din reteua ~colara a judetului/municipiul Bucure~ti se realizeaza 
de catre consiliul de administratie al inspectoratului ~colar pe baza propunerilor 
unitatnor de 1nvatamant ~i se 1nainteaza spre aprobare la Ministerul Educaiiei ~i 
Cercetarii ~tiiniifice. 

(2) Unitaiile de 1nvaiamant sunt informate 1n scris daca la nivelul consiliului de 
administraiie al inspectoratului ~colar au fast sau nu operate modificari proiectului 
planului de ~colarizare propus. 
Art. 13 Pentru modul de fundamentare a proiectului planului de ~colarizare, precum ~i 
def a lea re a acestuia 1n profil teritorial pentru uni ta tile de 1nvatamant preuniversitar de 
stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializari, domenii, calificari profesionale ~i 
forme de 1nvatamant, precum ~i de exactitatea datelor transmise raspund: inspectorii 
~colari generali, inspectorii ~colari generali adjuncti care au atributii privind reteaua 
~colara. 
Art. 14 Proiectul planului de ~colarizare pentru 1nvatamantul preuniversitar de stat 
profesional, liceal (filiera tehnologica) ~i postliceal coniine, 1n mod obligatoriu, avizul 
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLOPS) ~i al coordonatorului 
regional al Centrului Naiional de Dezvoltare a Tnvaiamantului Profesional ~i Tehnic 
(CNDIPT). 
Art. 15 Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice va analiza proiectul planului de 
~colarizare, 1naintat de fiecare inspectorat ~colar, pe niveluri ~i forme de 1nvatamant ~i 
va 1ntocmi proiectul de hotarare de guvern privind aprobarea cifrelor de ~colarizare 
pentru 1nvatamantul preuniversitar de stat. 
Art. 16 Cifrele de ~colarizare aprobate prin hotarare de guvern vor fi repartizate, 
global, fiecarui inspectorat ~colar de catre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~tiniifice, 
pe niveluri de pregatire, pe forme de organizare, pe filiere/profiluri/specializari(filiera 
teoretica) I domenii ale pregatirii de baza/ domenii. 
Art. 17 Tn termen de 5 zile de la primirea acestora de la Ministerul Educatiei ~i 
Cercetarii ~tiiniifice, inspectoratele ~colare vor repartiza cifrele de ~colarizare defalcat, 
pe niveluri de 1nvatamant, cicluri de ~colarizare, filiere, profiluri ~i domenii ale 
pregatirii de baza autorizate/acreditate, numar de formatiuni de studiu, 1n conformitate 
cu proiectele planurilor de ~colarizare aprobate, unitatilor de 1nvatamant preuniversitar 
de stat din reteaua judetului/municipiului Bucure~ti. 

II. Cuprinderea efectivelor de pre~colari ~i elevi din unitaiile de invaiamant 
particular ~i confesional autorizate sa func~ioneze provizoriu/acreditate 

Art. 18 (1) Conducerile unitaiilor de 1nvatamant particular ~i confesional vor 'intocmi 
proiectul planului de ~colarizare pe fiecare nivel de 1nvatamant mentionand distinct 
numarul de copii pe fiecare nivel de 1nvatamantl special izare I cal ificare prof esionala 
acreditat(a) I autorizat(a). 
Directorii unitatilor de invatamant preuniversitar particular vor transmite 

inspectoratelor ~colare proiectele planurilor de ~colarizare stabilite la nivelul unitatii de 
1nvaiamant respective, pe fil iere I profiluri I special izari (fil iera teoretica)fd,om~riii,,, ale 
pregatirii de baza/ domenii/calificari profesionale. ,,;,: , · :·,~ 

,.(· <'!,,',." 
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(2) lnspectoratele ~colare vor transmite centralizat, proiectul planului de ~colarizare al 
unitatilor de invatamant particular ~i confesional, la Ministerul Educatiei ~i Cercetarii 
$tiintifice. 

Ill. Emiterea avizului conform pentru organizarea/reorganizarea retelei ~colare 

Art. 19 Termeni ~i definitii specifice: 
1. Avizul conform pentru organizarea retelei ~colare - este actul emis de catre 

inspectoratele ~colare la solicitarea formulata de catre autoritatile administratiei 
publice locale in vederea organizarii retelei ~colare a unitatilor de invatamant de stat ~i 
particular preuniversitar, respectiv de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice, la 
solicitarea formulata de catre consiliile judetene/consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucure~ti, in vederea organizarii retelei ~colare pentru invatamantul special 
liceal ~i special postliceal, cu consultarea partenerilor sociali. 

2. (1) Unitate de 1nvatamant cu personalitate juridka (PJ) - reprezinta orice unitate 
de invatamant autorizata sa functioneze provizoriu/acreditata din sistemul national de 
invatamant care are urmatoarele elemente definitorii: 

a. Act de 1nfiintare: ordin de ministru/hotarare a autoritatilor administratiei publice 
locale sau judetene (dupa caz)/hotarare judecatoreasca/ orice alt act emis in acest sens 
~i respecta prevederile legislatiei in vigoare; 

b. Dispune de patrimoniu in proprietate publica/privata sau prin 
administrare/comodat/lnchiriere (sediu, dotari corespunzatoare, adresa); 

c. Cod de ldentitate flscata (CIF); 
d. ~tampila cu Stema Romaniei ~; denumirea Ministerul Educatiei ~i Cercetarii 

~Wntifice; 
e. Cont 'in Trezoreria Statului; 
(2) Unitatea de 'invatamant cu personaUtate juridka (PJ) are buget ~; 

contabilitate proprie organizata potrivit prevederilor Legii nr. 82/ 1991, legea 
contabilitatii cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006, legea 
finantelor publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a altor prevederi 
ale legislatiei 1n vigoare. Administratorul financiar (contabilul) - definit potrivit 
reglementarilor legate, are obligatiile prevazute in Legea nr. 82/1991, legea 
contabilitatii cu modificarile ~i completarile ulterioare, in Legea nr.273/2006, legea 
finantelor publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare, in Legea educatiei 
nationale nr.1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i in alte prevederi ale 
legislatiei in vigoare. 

(3) Unitatile de invatamant particular ~i confesionat cu personalitate juridica 1~i 
organizeaza propriul compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, 
asumandu-~i raspunderea legala pentru gestionarea fondurilor primite prin finantare de 
la bugetul de stat ~i bugetele locate. 

3. Structura ~colara arondata (AR) - este unitatea de invatamant fara personalitate 
juridica, subordonata unei unitati de 1nvatamant cu personalitate juridica (PJ), 
reprezentand o locatie a acesteia. 

4. Retea $Colara locala - totalitatea unitatnor de 1nvatamant preuniversitar 
autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, din raza de competenta a autoritatilor 
administratiei publice locale. 

5. Retea $Colara judeteanal a municipiului Bucure~t; - totalitqte;:~: Unita'ti~Qr de 
invatamant preuniversitar de stat ~i particular, autorizat~.'.·,~.::sa. ft:JriCt!~~~ze 
provizoriu/acreditate care functioneaza la nivelul unui judetf a munytt~>i1,1l41:i~µ.~.µre~tN\ 
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6. Retea ~colara natfonala - totalitatea unitatilor de 1nvatamant preuniversitar de 
stat ~i particular, autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate cuprinse 1n sistemul 
national de 1nvatamant preuniversitar. 

7. (1) Organjzarea retete; ~colare - este procesul de stabilire a unitatilor de 
1nvatamant autorizate/acreditate de stat ~i particular care vor functiona 1n anul ~colar 
urmator pe raza unitatii administrativ teritoriale respective. 

(2)Actul admjnistratjv prin care se stabile~te reteaua ~colara a 
localitatii/judetului/sectorului este hotararea de consiliu local/consiliu judetean sau 
dispozitia primarului/pre~edintelui consiliului judetean, dupa caz, emisa 1n baza 
prevederilor legislatiei 1n vigoare. 

(3) Organizarea retelei $COlare se realizeaza, 1n urma aplicarii unor operatiuni 
specif ice precum 1nfiintarea/ desfiintarea/fuziunea/ divizarea unitatilor de 1nvatamant 
preuniversitar de stat ~i particular: 

a. In cazul unitatilor de 1nvatamant preuniversitar de stat operatiunile specifice sunt 
realizate de autoritatile administratiei publice locale cu avizul conform al 
inspec~oratului ~colar; 

b. In cazul unitatilor de 1nvatamant preuniversitar particular operatiunile specifice 
sunt realizate de persoanele juridice finantatoare ~i comunicate autoritatilor 
administratiei publice locale 1n vederea cuprinderii 1n reteaua ~colara a unitatii 
administrativ - teritoriale pe raza careia f unctioneaza uni ta tea de 1nvatamant; 
Art. 20 (1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea de catre autoritatile 
administratiei publice locale a retelei ~colare a unitatilor de 1nvatamant de 
preuniversitar, inspectoratele ~colare vor tine cont de urmatoarele criterii: 

a. Calitatea educatiei furnizata de unitatile de 1nvatamant preuniversitar corelata cu 
standardul national de acreditare/evaluare periodica (art. 5, alin (1) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 75 /2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile 
~i completarile ul terioare); 

b. Asigurarea finantarii de baza pentru toti pre~colarii/elevii din 1nvatamantul de 
stat primar, gimnazial, liceal ~i postliceal, conform legislatiei 1n vigoare; 

c. Eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale ~i umane, 1n cazul unitatilor de 
1nvatamant preuniversitar de stat; 

d. Respectarea prevederilor legate privind atribuirea de denumiri sau a titlului de 
,,colegiu/ colegiu national". 

e. Respectarea prevederilor legislatiei 1n vigoare privind operatiunile specifice 
efectuate de autoritatile administratiei publice locale referitoare la unitatile de 
1nvatamant de stat, respectiv 1nfiintarea/ desfiintarea/fuziunea/ divizarea acestora; 

f. Tncadrarea cheltuielilor unitatii de 1nvatamant de stat 1n fondurile alocate pentru 
finantarea de baza calculata pe baza costului standard pe elev ~i 1n numarul de posturi 
didatice, didactic-auxiliare ~i nedidactice aprobate acesteia de catre inspectoratul 
~colar, corelat cu numarul de elevi ~colarizati; 

g. Precizarea 1n scris, de catre autoritatile administratiei publice locale, privind 
asigurarea finantarii unitatilor de 1nvatamant de stat care functioneaza cu efective sub 
limitele prevazute de lege; 

(2) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea de catre autoritaWe 
administratiei publice locale/judetene a retelei ~colare a unitatHor de 1nvatamant de 
preuniversitar liceal ~i postliceal special, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii .~.~iiJ1tUt~e va 
tine cont de urmatoarele criterii: •' "~\ : '> · !! /'';\ 

' a. Calitatea educatiei furnizata de unitatile de 1nvatamant preu11j!:~rsi~~r,~0re~~t~ 
cu standardul national de acreditare/evaluare periodica (art. 5, alin/(:t) ~iQ{'O,t,~'nani~\ 
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de urgenta a Guvernului nr. 75 /2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare); 

b. Eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale $i umane, in cazul unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat; 

c. Respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de 
,,colegiu/ colegiu national"; 

d. Operatiunile specifice efectuate de autoritatile administratiei publice locale 
referitoare la unitatHe de invatamant liceal ~i postliceal special de stat, respectiv 
infiintarea/ desfiintarea/fuziunea/ divizarea acestora, respecta prevederile legislatiei tn 
vigoare. 

(3) Autoritatfle administratiei publice locale/judetene in~tiinteaza anual, tn 
scris,inspectoratele ~colare/Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice, despre 
mentinerea, respectiv modificarea retelei ~colare din raza lor de competenta. 

(4) Avizul conform se acorda de catre inspectoratul ~colar/ Ministerul Educatiei 
~i Cercetarii ~tiintifice tn baza unei solicitari insotita de un raport argumentativ privind 
organizarea/reorganizarea retelei ~colare, formulata de catre autoritatile administratiei 
publice locale/judetene. 

(5) Obtinerea avizului conform este obligatorie. Asemenea avize sunt expres 
prevazute de lege, iar lipsa tor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate. 

(6) lnspectoratele ~colare comunica autoritatnor administratiei publice locale 
avizul conform ~i lista unitatilor de 1nvatamant pentru activitati extra~colare ~i a 
cluburilor sportive ~colare, organizate 1n baza regulamentelor de organizare ~i 
functionare aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, tn vederea cuprinderii 
1n reteaua ~colara. 

(7) Persoanele juridice finantatoare ale unitatilor de 1nvatamant 
particular /unitatne de 1nvatamant particular vor comunica autoritatilor administratiei 
publice locale datele specifice ale unitatii de tnvatamant particular, statutul acesteia: 
denumire, adresa, niveluri de 1nvatamant ~colarizate, date de contact, 1n vederea 
cuprinderii 1n reteaua organizata de catre autoritatile administratiei publice locale, 1n 
raza carora se afla. 
Art. 21 (1) Organizarea/reorganizarea unitatilor de 1nvatamant de stat cu personalitate 
juridica implica operatiuni juridice $i se realizeaza, prin acte administrative (hotarari, 
dispozitii etc) emise de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene, dupa 
caz, 1n conformitate cu prevederile legislatiei 1n vigoare. Consiliul de administratie al 
inspectoratului ~colar analizeaza actul administrativ emis de catre autoritatile 
administratiei publice locale/judetene, dupa caz, privind unitatile de 1nvatamant 
preuniversitar de stat organizate/reorganizate ca urmarea a fuziunii/ divizarii, potrivit 
legii, ~i hotara~te pretuarea drepturilor $i obligatiilor persoanei/persoanetor juridice 
supuse operatiunilor juridice mentionate catre persoanete jurice rezultate in urma 
acestor operatiuni. 

(2) In cazul fuziunii prin absorbtie sau prin contopire a mai multor unitati de 
invatamant de stat cu personalitate juridica autorizate/acreditate, drepturile $i 
obligatiile persoanei/persoanelor juridice absorbite/contopite privind autorizarea de 
functionare provizorie/acreditarea, personalul angajat, respectiv didactic, didactic 
auxiliar ~i nedidactic, baza materiala, cu exceptia terenurilor ~i a cladirilor ~flateln 
domeniul public local ~i administrate de catre consiliile locale, se }ra,~'sfera 5,n. 
patrimoniul persoanei juridice care absoarbe/persoanei juridice noy/' 1~ '1qfiio~at~.,:·~·\ 
rezultata 1n urma fuziunii, prin decizia inspectoratului ~colar pe ;,;b.~z~, b~~.~raril 1
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(3) Tn cazul divizarii totale sau partiale a unei unitati de 1nvatamant de stat cu 
personalitate juridica autorizata/acreditata, drepturile ~i obligatiile privind: autorizarea 
de functionare provizorie/acreditarea, personalul angajat, respectiv didactic, didactic 
auxiliar ~i nedidactic, baza materiala, cu exceptia terenurilor ~i a cladirilor aflate 1n 
domeniul public local/judetean ~i administrate de catre consiliile locale/judetene, se 
transfera total sau partial unitatilor de 1nvatamant de stat cu personalitate juridica 
rezultate, potrivit legii, prin decizia inspectoratului ~colar pe baza hotararii autoritatilor 
admininstratiei publice locale/judetene, dupa caz. 

(4) Operatiile specifice privind organizarea retelei unitatilor de 1nvatamant 
preuniversitar pentru activitati extra~colare (palate ~i cluburi ale copiilor), cluburilor 
~colare sportive precum ~i centrelor de excelenta, se realizeaza de catre inspectoratele 
~colare prin hotarari ale consiliilor de administratie ale acestora, cu aprobarea 
Ministerului Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice. 

(5) Tn timpul anului ~colar nu se modifica reteaua unitatHor de 1nvatamant. 

Dispozitii finale 

Art. 22 Calendarul operatiunilor desfa~urate de inspectoratele ~colare cu privire la 
reteaua scolara: 

' ' 
(1) Pana la data 25 noiembrie 2015 inspectoratele ~colare au obligatia de a 

solicita, 1n vederea emiterii avizului conform, autoritaWor administratiei publice locale/ 
judetene, dupa caz, proiectul privind reorganizarea retelei ~colare a unitatilor de 
1nvatamant preuniversitar de stat ~i particular din raza lor teritoriala pentru anul ~colar 
2016-2017, 1n vederea fundamentarii proiectului planului de ~colarizare. 

(2) Pentru stabilirea retelei ~colare a 1nvatamantului special liceal ~i special 
postliceal, inspectoratele ~colare solicita consiliilor judetene, respectiv consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucure~ti, 1n acela~i termen mentionat la alin. (1 ), 
proiectul privind reteaua ~colara a 1nvatamantului special. Aceste proiecte se 
1nainteaza, pana la data de 8 ianuarie 2016, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice 
pentru emiterea avizului conform. 

(3) lnspectoratele ~colare vor cuprinde 1n solicitarile mentionate la alin. (1) 
~i (2) referiri exprese la prevederile legate aplicabile cu privire la organizarea retelei 
~colare stipulate 1n Legea educatiei nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ~i 1n Legea nr. 
287 /2009, privind Codul Civil, republicata ~i 1n prezenta metodologie. 

(4) Pana la data de 15 ianuarie 2016, Ministerul Educatiei ~i Cercetarii 
$tiintifice /inspectoratele ~colare trebuie sa comunice, 1n scris, avizul conform/refuzul 
de a emite avizul conform autoritatilor administratiei publice locale/judetene, dupa 
caz, privind organizarea retelei ~colare din raza lor teritoriala. Refuzul de a emite aviz 
conform se motiveaza 1n scris ~i se comunica solicitantilor. 

(5) Tn situatia neemiterii actului administrativ privind organizarea retelei ~colare 
pentru anul ~colar urmator, toate operatiunile specifice privind personalul didactic ~i 

nedidactic vor avea la baza prevederile ultimului act administrativ valabil, referitor la 
organizarea retelei ~colare, emis de catre autoritatHe administratiei 
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Art. 23 (1) lnspectoratele ~colare dau publicitatii reteaua ~colara care va functiona In 
anul ~colar 2016-2017. 

(2) lnspectoratele ~colare vor purta un permanent dialog cu administratia 
publica locala In ceea ce prive~te organizarea retelei ~colare din raza de competenta. 
Art. 24 Adresa de lnaintare a proiectului planului de ~colarizare de catre inspectoratele 
~colare la Ministerul Educatiei ~i Cercetarii $tiintifice, va contine In mod obligatoriu 
urmatoarele mentiuni: 
,,Prezentul Proiect al planului de ~colarizare pentru unitatile de lnvatamant 

preuniversitar de stat, pentru anul ~colar 2016-2017 a fost lntocmit cu lncadrarea stricta 
In numarul de posturi aprobat inspectoratului ~colar de catre Ministerul Educatiei ~i 
Cercetarii $tiintifice ~i cu lncadrarea stricta In bugetul calculat potrivit costurilor 
standard In vigoare, corelate cu numarul de elevi/pre~colari"; 
,,Propunerile proiectului planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2016-2017 respecta 
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i cuprinde unitati de lnvatamant, niveluri de lnvatamant, forme 
de lnvatamant, filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, calificari 
profesionale, ramuri sportive, acreditate sau autorizate prin ordin de ministru." 
Art.25 Proiectul planului de ~colarizare, pentru toate nivelurile de lnvatamant, va fi 
elaborat de inspectoratul ~colar, separat, atat pentru unitatile de lnvatamant 
preuniversitar de stat cat ~i pentru unitatile de lnvatamant particular ~i va fi transmis, 
pe suport de hartie cat ~i pe suport electronic, In doua exemplare la Ministerul Educatiei 
~i Cercetarii $tiintifice pana la data de 22 ianuarie 2016. 
Art. 26 Date le ref eritoare la proiectul planului de ~colarizare pentru nivelurile ~i 
formele de lnvatamant din unitatile de 1nvatamant preuniversitar de stat ~i particular 
vor fi transmise separat pentru fiecare tip de 1nvatamant (de stat sau particular), 
conform machetelor elaborate de MECS. 
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