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RAPORT
argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020

Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate provizoriu.
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, grupe/clase în alternative
educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare.
Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă
publicităţii la începutul fiecărui an, pentru anul şcolar următor.
Conform art.25 din OMEN nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, organizarea reţelei
şcolare se realizează anual. În procesul de organizare a reţelei şcolare unităţile de învăţământ pot să îşi
păstreze statutul şi structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor operaţiuni specifice, respectiv
fuziunea sau divizarea acestora.
Autorităţile administraţiei publice locale, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, şi,
respectiv, persoanele juridice finanţatoare, pentru unităţile de învăţământ particular, vor înainta
propunerile de divizare sau de fuziune a unităţilor de învăţământ, însoţite de o fundamentare privind
motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus.
În vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale/judeţene întocmesc un proiect al
reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale de către
primar/preşedintele consiliului judeţean, în vederea emiterii avizului conform. Actul administrativ prin
care se organizează reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului municipiului Bucureşti este hotărârea
consiliului local/consiliului judeţean, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare;
Deoarece in prezent nu sunt estimate modificari ale efectivelor de elevi, sub limitele prevazute de
legislatia in vigoare, pentru functionarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica existente, nu se
impune reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020. De asemenea, nu au fost infiintate
unitati noi de invatamant pentru anul scolar 2019-2020.
Avand in vedere cele prezentate, propunem ca structura retelei scolare pentru anul scolar 20192020 sa fie aceeasi ca structura anului scolar 2018-2019.
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