ORDIN nr. 3.767 din 26 martie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.
5.235/2018 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 2019-2020
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 5 aprilie 2019
Data intrarii in vigoare : 5 aprilie 2019
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. I
Metodologia 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 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5.235/2018, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 897 din 24 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
- La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Unităţile de învăţământ care îşi schimbă sediul sau îşi
extind activitatea pe aceleaşi niveluri de învăţământ/
specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeaşi
localitate sau în municipiul Bucureşti, au obligaţia să anunţe,
potrivit legislaţiei în vigoare: autorităţile publice locale,
inspectoratul şcolar şi ARACIP. Unităţile de învăţământ respective au
obligaţia deţinerii autorizaţiilor de mediu, sanitare şi de securitate
contra incendiilor, înainte de începerea procesului educaţional pentru
spaţiile respective. Inspectoratele şcolare, în colaborare cu ARACIP,
vor desfăşura activităţi de monitorizare şi control, pe baza
standardelor de autorizare/ acreditare aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 21/2007 privind îndeplinirea cerinţelor referitoare la
organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care unităţile
de învăţământ aflate în această situaţie urmează să funcţioneze,
pentru niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale
pentru care acestea au fost autorizate/acreditate. Unităţile de
învăţământ aflate în această situaţie vor desfăşura proces educaţional
în noile locaţii numai după constatarea respectării, în spaţiile
respective, a cerinţelor standardelor, corespunzător

nivelurilor/specializărilor/calificărilor profesionale pentru care
unităţile de învăţământ respective au fost autorizate să funcţioneze
provizoriu/acreditate, fiind emis ordin al ministrului educaţiei
naţionale în acest sens, cu atestarea capacităţii maxime de
şcolarizare."
ART. II
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie
permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi
gimnazial, Direcţia minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
şi Tehnic, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Ecaterina Andronescu
Bucureşti, 26 martie 2019.
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