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În  baza  prevederilor  art.  94  alin.  (2) lit.  d) din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.  1/2011,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  şi  ale  Hotărârii  Guvernului nr.  44/2016 privind  organizarea  şi  funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Se  aprobă  Metodologia  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  2017-2018,  prevăzută  în  anexa  care  face  parte  integrantă  din  prezentul
ordin.

Direcţia  generală management şi  resurse umane, Centrul  Naţional  de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional  şi  Tehnic,  Direcţia  patrimoniu,  investiţii  şi  informatizare,  inspectoratele  şcolare  şi  unităţile  de
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării

ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.
Nr. 5.777.

ANEXĂ

METODOLOGIA 
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 2017-2018

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
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