
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL RADOV AN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuna Radovan, judetul Dolj 

Avand in vedere: 
- Adresa nr.20155/18.11.2022 al l.S.J Dolj privind organizarea retelei scolare din comuna 

Radovan, pentru anul scolar 2023 - 2024; 
- Referatul domnului primar al comunei Radovan ,înregistrat sub nr.3466/25.11.2022 prin care aduce 

la cunoştinţă faptul că este necesar adoptarea unei hotărâri privind organizarea reţelei şcolare de pe raza 
comunei Radovan,Judeţul Dolj; 

- prevederile art.61,alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,coroborat cu 
prevederile din O.M.E.N nr.6217/2022; 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d),alin .7, lit.a),art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI RADOVAN propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Art.1 Să se aprobe organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat să functioneze in anul scolar 2023-2024 in Comuna Radovan, judetul Dolj, dupa cum 
urmeaza : 

Nr. Unitatea de învăţământ cu 
Crt. personalitate juridică 
1 ŞCOALA GIMNAZIALA 

RADOVAN 
2 

Unitatea de învăţământ-

structură şcolară arondată 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL RADOVAN 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

Niveluri de învăţământ 

şcolarizate 

Primar,gimnazial 

Preşcolar 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADOVAN 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.3466/25.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind organizarea reţelei scalare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuna Radovan, judetul Dolj 

Având în vedere adresa nr. 20155 din 18.11.2022,emisă de către Inspectoratul şcolar 
Judeţean Dolj privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuna Radovan, judetul Dolj , consider că 
proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate. 

Potrivit art.61 din Legea nr.1/2011,legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare,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. 

Primăria comunei Radovan,prin reprezentantul său legal primar Cîrstianu Marius
Daniel va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj propunerea privind reţeaua 
şcolară la nivelul comunei Radovan,Judetul Doli,după cum urmează: 
Nr. Unitatea de învăţământ Unitatea de învăţământ- Niveluri de învăţământ 

Crt. cu personalitate juridică structură şcolară şcolarizate 

arondată 

1 ŞCOALA Primar ,gimnazial 
GIMNAZIALĂ 
RADOVAN 

2 GRĂDINIŢA cu Preşcolar 

PROGRAM NORMAL 
RADOVAN 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADOVAN 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.3821/29.12.2022 

RAPORT 
privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

de stat pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuna Radovan, judetul Dolj 

Având în vedere adresa nr.20155 din 18.11.2022,emisă de către Inspectoratul 
şcolar Judeţean Dolj privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuna Radovan, judetul 
Dolj, dar si avizul conform nr. nr.21182 din 22.12.2022,emise de către 

Inspectoratul şcolar Judeţean Dolj pentru reţeaua unităţilor de învăţământ la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale Radovan pentru anul şcolar 2023-2024,consider 
că proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi 

oportunitate. 
Potrivit art.61 din Legea nr.1/2011 ,legea educaţiei naţionale,cu modificările şi 

completările ulterioare,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. 

SECRETAR GENERAL 
GIUBEGEANU EMILIA 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, 
Telefon 025 1/420961; 0351M073% (407397) fox: 0251/42 1824, 035 1/407396 

E-m.1il: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.is jdolj .ro 

Nr. 21182/22.12.2022 

Către 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ A COMUNEI RADOVAN 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. 26 şi Anexei nr. 1 din OME nr. 6217/09.11.2022 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2023 - 2024 , în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al I.S.J. 
Dolj din data de 22.12.2022, vă comunicăm AVIZUL CONFORM privind organizarea reţelei şcolare 
începând cu data de 01 septembrie 2023 la nivelul comunei RADOVAN, alcătuită din următoarele unităţi 
de învăţământ: 

Nr. Unitatea de învăţământ cu Unitatea de învăţământ - Niveluri de învăţământ 

Crt. personalitate juridică structură şcolară arondată şcolarizate 

1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADOVAN PRl,GIM 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRE 
RADOVAN 

În baza avizului conform emis de către inspectoratul şcolar, Consiliul Local al comunei RADOVAN 

trebuie să emită hotărârea de consiliu având ca obiect organizarea reţelei şcolare din raza sa de 
competenţă. 

Hotărârea Consiliului Local RADOVAN trebuie comunicată inspectoratului şcolar până la data de 
03.04.2023. 

Şef Serviciu, 
Ec. Florentina Daniela ILIE 

t 
Consilier, 
Ec. Iulia ABICULESEI 

~ .. V 
~/ 



•~~l'hl.aUKATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Str. Ion Maior~scu Nr. 6, 200760 Craiova, 
Telefon 0251/420%1; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/4073% 

E-mail: isjdolj®isj1tolj.ro W~b: www.isjdolj.ro 

WNISTERlJI. 
EDUCAŢIEI 

„-·-----·--------·----- --- ·········-·····-·····- -·-··--······------------·----
Nr. 20156 I 18.11.2022 

Către 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ RADOV AN 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 conformitate cu prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2023 
- 2024, aprobată prin Ordinul M.E. nr. 6217/09.11.2022, pentru emiterea avizului conform privind organizarea de către 

autorităţile administraţiei publice locale a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare vor ţine seama de 
următoarele criterii: 

a) Calitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul naţional de autorizare I 
acreditare /evaluare periodică, conforn1 prevederilor art.5, alin.(1) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 994/2020 privind aprobarea 

v standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în 
învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) Asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform 
legislaţiei în vigoare; 

c) Eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
d) Respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/ colegiu naţional"; 
e) Respectarea prevederilor legale privind menţinerea titlului de „colegiu/colegiu naţional"; 
f) Respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind operaţiunile specifice referitoare la unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, respectiv înfiinţarea/ desfiinţarea/ reorganizarea acestora; 
g) Încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de 

posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar; 
h) Respectarea prevederilor art. 19, art. 46 alin. 6) şi art. 47 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

compktările ulterioare, privind efectivele de copii şi elevi ale acestor unităţi de învăţământ; 
i) Respectarea cerinţelor standardelor de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi 
de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, privind spaţiile de învăţământ în care vor 
funcţiona unităţi de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare. 

Structurile arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, fără plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2023 -
.,,.1 2024, nu se cuprind în reţeaua şcolară organizată prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 

Structura I structurile pe care autoritatea administraţiei publice locale intenţionează să o/le reactiveze pentru anul şcolar 
2023 - 2024, înainte de a fi cuprinsă(e) în reţeaua şcolară prin hotărâre a consiliului local, în baza avizului conform al 
inspectoratului şcolar, este/sunt verificată I verificate de către entităţile implicate, respectiv autoritatea administraţiei publice 
locale şi inspectoratul şcolar, în vederea respectării condiţiilor de funcţionare, care trebuie să fie cel puţin la nivelul celor deţinute 
la momentul în care s-a decis ca aceasta I acestea să nu mai funcţioneze. În acest sens, autoritatea administraţiei publice locale 
asigură suportul material necesat pentru buna desfăşurare a cursurilor la nivelul structurii I structurilor respective. 

Având în vedere că, în perioada următoare, se organizează reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2023 - 2024, vă 
informăm că trebuie să transmiteţi, până la data de 07 decembrie 2022, proiectul de hotărâre privind reţeua şcolară, 
însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 2023 - 2024, cu 
solicitarea de emitere a avizului conform de către inspectoratul şcolar, potrivit prevederilor legale. 

Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrligând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după 
caz, a consiliului judeţean, prin care este organizată reţeaua şcolară. 

RGENERAL, 
rn„ .... „„,dru I O N 

Florentina Daniela ILIE ~ V Şef Serviciu, t 
Consilier, ~ ~ . ~ 
Iulia Mihaela ABICULESE~~ 


