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ÎN ATENŢIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

Vă trimitem, anexat, Precizările Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 
33675/28.02.2013, referitoare la procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii 
juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular. 

Eventualele nelămuriri sau întrebări vor fi adresate Direcţiei Generale Resurse 
Umane şi Reţea Şcolară Naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale 

Inspector MCD. 

Prof. Oprică Puiu 



Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională 
Direcţia Reţea Şcolară Naţională 

1 MINISTERUL 
~ EDUCAŢIEI 
~ NAŢ[ONALE 

fi" . 3 3. r: 1-1 (-eJ.. tJ .z . .:?v/..5 

Avizat, 
Secretar Genetal Adjunct 
Gabriel Liviu lSPAf.s 

- fltl 

PRECIZĂRI 

APR()B, 
SECRETARDE.STAT 

referitoare la p oced_ura _d_e. tnjilnJilre-şi i/e obţinere-a pe_rsOnaiitdţii jUridice pentrU tţn_ilăfi/e ile-f#v~tământ 
preuniverSltaTpamCular. 

L Motivaţie. Situatia actuală 

Potrivit prevederilor art 22, alin (!) din Legea educatiei naţionale nr. If20ll, cu modificările şi 

compJetările ulterioare: 

~,Sistemul ttaJior,_af di! îtivăfământ pretiniVeTSitar e.ste ConStituit din aitsamiJlur unilă_ti!Oi' de 
învăţământ de stat, particulare-şi c:onfeslonale autorizate/acreditate". 

Rezultă că sistemul naţional de oÎnvăţămâm prcuniversitar es-te alcătuit din entităţi educaţionale - numite
unităji de invăjllriuint. cu personalitate juridică. Avănd în vedere pi'evedcrilc legislaţiei acfua]c -şi faptul că 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniyersitar întră în atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice locale/judeţene, după caz, se impun anumite precizări privind înfiinţarea de jure a imităjilor de 

invaţământ preuniversitar, în speCial a celor cU fmanţare·.integfal. privată,:numite·în Jege !iflităţi de inliăţ'ămâilt 
particular . 

.La acest moment, aU obţinut autorizarea de funcţioriare pfovizprie (chiar acredităii pe _riivcltp"i -de 

învăţământlspecializâri/calificilri profesionale) peste 1000 de unităti de învăţământ preuniversitar particular, In 
care sunt şcolarizaţi peste 60000 de elevi. Dintre acostea, mai puţin .de 2% au un statut juridic clar, în sensul că 
au personalitate juridică, potrivitlegii. 

a. Situatia actuală a·unltăjilor de-îm:li(iimântparticu/ar 

Legea.nr. 8712006, priyind asigurarea calităJii eductiJfei1 prevede mecanişmele Şi etapele. p·tin cari! un 
iniţiator prime~tc autorizaţia de funcţionare provizorie pentru e_ntitatea educa~onală pe care acesta don;şte. să o 
înfiinţcJ..ţ~. Totuşi, în cea mai mare parte a cazurilor, nu s-a reuşit dcsprimit:.rea ,juridică'' a acestor" unitiiJi'' de 
inviiţămâni de către iniţiator (fundaţie, societate comercială(SC) etc). în sensul parcurgerii etapelor specifice 

înfiinţării, efective, a acestor entităli educaţionale. Acestea au rămas "extinded" ale funda[iilor/SCt făr.ă să aibă 
identitate juridică >i fiscală. Acest aspect induce ideea că în sistemul naţional de învăţământ funcţionează, 

:ltât unităţile de învăfămâilt cât şi fundaţii sau SC-uri, cu cu statut de unită1i de învăţământ; 

b. Dejicienjele majore ale acestei situaţii sunt: 
1. Din punct de vedere juridic fundaţiilc!SC nu au dreptul de gestiona personal didactic (angajare, 

diberare din funcţie, prbinovare etc). Angajarea personalului didactic se face. în aceste cazuri. de către 

initiatorifinantatoU~~Ih_.Q..Ltfgulă. este o fundatie/SC sau chiar SRL). ceea .ce este contrar orevcder_ilor Legîi 
educatiei nationale nr. 1 !20 Il. cu modificările si completări le ulterioare. refe'ritoare la ang6.jarea personalului 

didactic. 
2. Chiar dacă aceste unităţi de învăţământ sunt acreditate, nu pot beneficia de drepturile prevăzute de 

Iegis!apa în vigoare (Spre exemplu nu pot primi subventii de Ia stat (finantare per elev)) deoarece nu au; 

efectiv. personalitate juridică; 
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Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională 
Direcţia Reţea Şcolară Naţională 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 

Il. Ba7.a--Jegală -ti Îlifiin'tiirii tmiiăfi!Qr de- îm·U/limânt şi a _dobân_ilirii perSonalităfii juridice peOtru unităti!c 
de invăţăiV~ht pre~Jiivez:s~ţar: 

a. Legea educaţiei naţionale nr. 1120 li; 
b. Legea nr; &7i20P6. privind asigurarea ·calităţii_educaiiei; 

·c. HG nr.2 l/2007 priv_ind- aprobarea standardelOr de -autorizare de funcţionare provizorie/standard_eie de 
acri!ditare; 

d. HG nr. 22/2007 privind metodologia de evaluare externă in vederea autorizării!acreditării unitătilor de 
în văfărilâri t_-preun i vers itar; 

c. Legea nr. 26ll990 privind registrul col)lerţului, republicată (privind înmatricularc-d persoanelor juridice 
-inclusiv institutii publice la Registrul Comerţului); . 

[ Legeanr. JŞ9120Q4.privind simplificarea fOimalităplor.de înregistrare în registrul comerţului; 
g. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drape!ului (privind utilizarea ştampilelor de către instituţiile 

publice). 

h. Nota MECTS nro 1944/20 l J, referitoare la emiterea avizului conform de către inspectol11tele şcolare în 
vederea-reorganiZării reţelei. şcolare; 

i. Legea administratiei publice locale 111'.215/2011, r~publi~;ată; 
j. Legea nr. 287/2009privind Codul-Civil; republicată, tît!ul"IV- Persoana juridică; 
k. Legea 359/2004, rcpublicată şi Legea nr. 26/1990, republica;ă privind îninatricularea, atribuirea 

personalitătii juridice şi obţinerea co<Jului <:le identitatefiscală dela autorităţile administraţiei lirtanciare; 
1. Legea 544/2001, republicată cu modificări şi completări, referitoare la definitia inst!tu!iilor de interes 

public 

m. OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de inVăţătuânt 
din sistemul national deînvăfământprcuniversitar, modificat şi completat pri OMECTS nr. 3283/2012 

III. Definiţii 

a. Persoană juridică -Subiect colectfv-de drept, adica: un cOlectiv de _oameni care; lntrunihd conditiile 
cerute de /ege,_este_ titular de drepturi subiective si obligatii civile. 

b. Personalitate juridică- Aptitudinea recunoscută de lege unei entităJi colective de. a fi persoana juridică, 
respectiv de a fi titular de drepturi si obligatii. 

c. Unitaf~ de învătămâ-nt.cu personali_tate}uridică- elementelc_defini.torii-necesare-p_cntru n -şi-exercita 
CRpacitatca de exercitiu prevăzută de lege: 

i. Act de înfiinţare (HG, ordin de ministru, hotărârejudecătoreacă, hotărâre de consiliu local) 

ii. Cod de identitate fiscală; 
iti. Cont -în Trez6tcrie; 
iv. SigiJ îu/Ştampilă cu însemne le }...-1EN 

IV.Proccdură privind obţinerea personalităţii juridice de către o uniţ:~te de învăţăiuânt 

preuniversitar particular: 

SITUATIA 1: Uriitate de învăţământ' autorizata să funcţioneze provizoriu, cu unul sau mai _wulte niveluri 

de înv~iţ_ământ 
a. lnitiatorul!pcrsmma juridic~ finantato,\fc solicită in scris la autoritatea administratiei publice locale 

(consîlilll local) în raza căruia se află, cupri-nderea in reţeaueţ şcolaril a localităţii/sectorului,' a unităţii de 
învătământ mentionată în !CXtul ordinului/actului de infiintare. La solicitare va anexa, obllgatoriu, dOcumentele 

' ' . 
de întlintart! (ordinul dG autOrizare) şi va preciza conform ordinulUi, toate elementele de idcntjficarc d_in textul 
ordinului privind tmitatea de învăţământ respectivă; 

b. În baz<1 art. 62, alin (2) din Legea educatiei nationaJc nr. l/2011\ cu moditicări şi c:omplerări şi a 
solicitării. autoritatea administraţiei publice locale/judetene, după Caz, va .emite hotărâre dr:: consililt 
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1 NllNISTERlJL 
EDUCAŢIEI 

1 NAŢIONALE 

localfju_dctean prin car~ se stabileşt~_ ţuprinderca-_în reţeaua şcolară a-1ocaliiăţii:s_c_cto)\llui unitate;! de _învii{ărrtârlt 
particular pentru care s.:.a efectu~t solî~îtarea; 

c. În ba7oa HCL!HCJ emisă, persoana juridică solicită la autoritatea fiscală eliberarea elementelor de 
ide_!ltitate fiscală-:- atribuirea de p_crsoţJtllitate. juridică şi_ CiF pentru unitatea de învătăhlânt care_ va funcţiona, 
conform HCL emisa. 

d, Pe baza, HCL, CIF, unitatea de învăţământ solidtă la inspectoratul şcolar aprobare pentru 
confecţionarea sigiliu lui .cu înscmn~!e miriJS..~.duc.a.Jie~.; 

c; Cu cele· trei elemente de identificare: HCL, CIF, sigiliu, unitatea de, înv;)ţâmânt deschide cont în 
~ţzoreria statulu,. 

SITUATIA 2: Unită ti de învăţământ cu niveluri de învăţiimânt diferite aflate în aceeaŞi focaHtate, sau la 
aceea~i adresă, patronate ile aceeaşi persoană juridică finantat oare 

2.1 Iniţiatorul (persoana juridic~ finantatoare) X este autorizat, succesiv, în ani diferiţi, pentru niveluri de 
î!\Vă{ământ diferite. Deoarece la prima autorizare nu a initiat înfiin\Ufea efectiv[ a 11!\Ci unităţide învăţ~mânt cu 
personalitatejuridică care să sollcite autorizarea pe· alte niveluri de iiwăţărnânt, de fiecare dată va 'fi ş.utorit.at, 
dired ini~iatorul, pentru nivelurile de învăţământ următoare~ Pp.trivit legii, iitiţiatorul ar.tţebu;_ să __ îrifiinţeZC pentru 
fiecare autorizate .o altă unitate de invăţămânL 

În vederea evitării obţinerii personalităţii juridice pentru fiecare unitate de învăjământ pentru care iniţiatorul 
a fost autoriza!, persoana juridică tinanţatoare poate soli.cita la autoritatea. adininistrnţiei publice. locale, 
cuorinderea în re-teaua şcolară a localiiătii, cu o singură-unitate de învătă-mânt rezultată-. in urma'fuziunii 
dintre unităWe dC 'învătă~~lnt {niveluri -ailt6rizate)_ -meiltiOnate- in ordinele de ministr-U ptin care .s-a 
acordat autorizarea de functionare provizo.-ie. 

2.2 Ma.i multe unitlilid~·învătământ autorizate/acreditate, linanţate de aceeaşi per.;oanăjuridieă, functione'l!.ă 
în aceeaşi localitate sau la-:aceeaşi' adres~. În vederea-unef mai bune coordonari~ persoana-Juridică finantaţoare 
pOate solicita Ia aUtorita:tCa 3.dniiniStratiei publiCe lo.cale, cupriildel'ea- în -reteaua_ scola_ră a: loCalitătii, cU_ o 
singură unitate de tnvătământ rezultată in urma fuziuuii dintre unitătilc de. învătărriânt 

autorizate/acreditate mentionate in ordinele de ministru prin care s~a acordat autorizarea: de functionare 
ptoviioriclacreditarea. 

În acest-sens, initiatorul (persoana juridică fmantatoare) va parcurge paşii descrişi în următoarea procedur•: 
a. Soli cită în scris la autoritatea administratiei publice locale (consiliul .local) în raza căruia se ajlă, 

cuprinderea în re1eaua şcolară a localitatii/sectorului cu o singură unitate de învăţământ (propunere de denumire, 
cu. respectarea legislaţiei în vigoare. adresă, date de contact etc). La solicli:are va anexa, obligatoriu, documentele 
de .autorizarel<!·:redltare (ordinele de·ministru priri care· au fost de a:utoriZatelaCit:_diiate·nivelurlte de învătărhânt 
din unităţile care urmează sa fuzioneze) şi va preciza confol1n ordinului, toate elemcntOJe de identificare din 
textul ordinului; 

b; Autoritatea admi11istrnţi~i publice locale/judetene, după caz, va emit" hotlirâre de consiliu local/judeţean 
prin care se aproba fuziunea unitătilQr de învătământ propus~ de către persoana juridică finanţatoare şi 

cuprinderea in reţeaua şcolară a localitătii/sectorului unitatea de învătămârit partii:::iliar pel!tn.i care s-a efectuat 
solicitarea: 

c. SWJt urmaţi, corespunzător, paşii descrişi la literele c; d şi c de la punctul SITUAŢIA 1. 

.... ' ... 
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Direcţia G.~nerală Resurse. Umane si Retea Scolară Nationnlă . ., .- ~ - . 

Direcţia Retea Şcolară Naţională 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 

SITUATIA 3:· l;crsoana juridică- finallJafoare doreşte s-ă i'n.fii_nţeze una ·sau d-ouă unhăţ_i- prin dhjzarca 

~nei tiD.îtăţi de Îm'~tărit:ln't :luţOfiZ3tă!acreditată pc_ umd sau m::i(.Jnulte11iv_Cfuri d.eJnvâţămâ.nt 
fi1.<~cest sens! iniţiatorul (petsoan_a juridica fmanv:ttpa:re) va parcJ.!.rge paş_!i descrişi în t.trtnăţoaren ·procedură: 

a. SOlicjt_ă în .scris .la autoritatea administraţiei pubJîce _locale. (cons_iliul Jocal) în raza. căruia se află, 

cuprinderca în reţeaua şcolară a locali!ă]ii/scctoruh!i cu douil/mai multe unităti de învăţământ 

(propunere de denumire, cu respectarea legJslaţiei_în vigoare, -adresă, date de contact etc),-rezultate;în 
urma divizării parţiale sau .totale a unităţii de învăţământ supusă acestei operaţiuni. Li solicitare va 
~~xa, ob!igatorili; doCutnentele de autori?..are/ac_redi~e (o~âţn_elc;: de ministru prin .c~e- ·uni~_~ea d_e 
învăţământ supusă divizării a fost autorizată/acreditată pe nivelurile de ulvăjământ .Pe care 
şcolarizează); 

b. Autoritatea administraţiei,pubiice locale/judeţene, după caz, va emite hotărâre de consiliu locaVjudeţean 
prin_ care se aprobif divizarea Partihlă sau ·total ii. -a Unitătii de înVătămâht propuse· de cătr~ persoana
juridică finanjatoare şi cuprÎl;ldcrca 1n reţeaua· şcolară a loca!iiăţii/scctorului a unităţilor de înVăţământ 
reiu~tate Jn urma. divitiirii; 

c. Sunt urmaţi, corespunzător, paşii descrişi la literele c; d şi e de la puncnil SITUAŢIA J. 

Dispoziţii finale 
l) /1. vând in vedere că llm.i\rârea-de._co..o_sillu.Jo9Vi!!.<Mean (HCUHCJ) repreziittă, in acest;: situaţii, 

documente de infiintate a uni.tăţilor de invăţăl!lânţ acestea trebui.e. să cuprindătoate detaliile legate de 
aceste operaţii: transferul patrimoniului, drepturilor şi oblîgaţiilor, personalului didactic şi nedidactic, 

"'""" potrivit l_egislaţiei în vigoare; 
(2) >Autorizarea de funcţionare pro\~zorie se acordă,~potri~it legii,,iniţiatoruJ.~ şi nu unităţii de învăţământ, 

- neinfiinţaiă încă; la momentul acordării autorizării de ţUncţionare-_provizdrie,_Din aceste c_onslderente, 
iniţiatorul trebuie să parcurgă paşii d.Scrişi la SITUAŢIA l, in vedercaî.!•fiintării, efective, a UiJităţii de 
învăţământ. După parcurgerea paşilor descrişi ÎI1 cele două situaţii, vom considera că unitafea de 

învăţământ arc identitate legală în sistemul naţional de iliilăţăinânt. 
3) Patrimoniul unită~i de inv~ţământ particular rămâne, conform legii, în proprietatea 

fondatorilor!persoaneijuridice finanţatoare, 
4) intre persoana juridică finanţ~toare şi con<;lucerea unităţii de învăţământ (cu person_alitate juridică) se 

îrtcheic; de regu.Hi, un contract.de administrare;- comodat ele. 

Inspector 
RemusCHINĂ 
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Director General )i;'m 
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