
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                   
                                                      

 PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 

2022-2023 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.179781/2022, raportul nr.180695/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.182263/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2022 
referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023;      
          În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.3 din Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nr.5511/2021 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 2022-2023  şi Ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, 
cu modificările şi completările ulterioare;   
           În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.3, lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se  aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.20/2022, prin completare cu următoarele unităţi de învăţământ:  
a) Grădiniţa cu Program Normal „Kindertropolis”, cu sediul în municipiul 

Craiova, str.Unirii, nr.132; 
b) Grădiniţa „Julien”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Şoseaua Bălceşti, nr.1 

A; 
c) Şcoala Primară „Anghelos”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Simion 

Bărnuţiu, nr.2. 
 
 



Art.2. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2022, în 
forma modificată, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Grădiniţa cu Program Normal 
„Kindertropolis”, Grădiniţa „Julien”, Şcoala Primară „Anghelos” şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
             INIŢIATOR,                                                     AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU                                   Nicoleta MIULESCU 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                

Direcţia Patrimoniu                                                                      

Serviciul Patrimoniu                                                               
nr.179781/13.10.2022 

 

 

 

                                                      Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

20/2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din  municipiul Craiova pentru anul şcolar 2022-2023 

 

       
 
 

      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, a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura 
universităţilor de stat si a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 
 De asemenea, potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 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. Pentru învăţământul special liceal 
şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de 
către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali 
şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei și Cercetării. 
  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2022  a fost aprobată organizarea reţelei şcolare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2022-2023, conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din hotărâre. 
 Ulterior, SC Class Business IT Solutions SRL, prin adresa înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu numărul 162008/15.09.2022, solicită includerea  Grădiniței cu 
Program Normal „Kindertropolis”, în reţeaua şcolară.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
162197/15.09.2022, Asociația „ Nepoții lui Julien”, solicită includerea  Grădiniței cu Program 
Normal și Prelungit  „Julien”, în reţeaua şcolară.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
166137/22.09.2022, Asociația Pentru Educație și Formare „Anghelos”, solicită includerea  
Școlii Primare „Anghelos”, în reţeaua şcolară.  
 Potrivit prevederilor art. 28 alin 3 din Ordinul 5511/2021 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 2022-2023, „În situaţii excepţionale, 
dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului judeţean/ordinului ministrului privind 
organizarea reţelei şcolare există solicitări de includere în reţeaua şcolară a unor noi unităţi de 
învăţământ înfiinţate cu respectarea tuturor prevederilor legale, acestea pot fi incluse doar cu 
acordul secretarului de stat care coordonează învăţământul preuniversitar până la data de 1 
noiembrie 2022.” 
        Față de cele prezentate,  în conformitate prevederile Legii educației naționale nr. 
1/2011, Ordinului nr. 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 



   

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, este necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 20/2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular din  municipiul Craiova pentru anul şcolar 2022-2023 
 
 

 
                                                                                    Primar,  
                                                                 Lia-Olguța Vasilescu 
 
 
                                                          
        Director Executiv,                                                                                     Șef Serviciu, 
      Ionuț Cristian Gâlea                                                                            Lucian Cosmin Mitucă 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                           Avizat, 
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                        Primar                             
Nr.180695/14.10.2022                                                                                Lia-Olguța Vasilescu 
                                             
                                                                                                                                   
 
 
                                                                          

   Raport 
 pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2022 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din  municipiul 
Craiova pentru anul şcolar 2022-2023. 

 
 

 
 
  Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completarile 
ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu, a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de 
stat si a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 
 De asemenea, potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 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. Pentru învăţământul special liceal şi special 
postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al 
Ministerului Educaţiei și Cercetării.  
  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/2022  a fost aprobată organizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2022-2023, conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din hotărâre.  
   Ulterior, SC Class Business IT Solutions SRL, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu numărul 162008/15.09.2022, solicită includerea  Grădiniței cu Program Normal 
„Kindertropolis” autorizată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5199/30.08.2022, în reţeaua şcolară 
pentru anul şcolar 2022-2023.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 162197/15.09.2022, 
Asociația „ Nepoții lui Julien”, solicită includerea  Grădiniței „Julien” autorizată prin Ordinul Ministrului 
Educației nr. 4956/30.08.2022, în reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2022-2023.  
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 166137/22.09.2022, 
Asociația Pentru Educație și Formare „Anghelos”, solicită includerea  Școlii Primare „Anghelos” 
autorizată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4939/30.08.2022 în reţeaua şcolară pentru anul şcolar 
2022-2023.  
 Potrivit prevederilor art. 28 alin 3 din Ordinul 5511/2021 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 
2022-2023, „În situaţii excepţionale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului 
judeţean/ordinului ministrului privind organizarea reţelei şcolare există solicitări de includere în reţeaua 
şcolară a unor noi unităţi de învăţământ înfiinţate cu respectarea tuturor prevederilor legale, acestea pot fi 
incluse doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învăţământul preuniversitar până la data de 1 
noiembrie 2022.” 
 În vederea includerii unităţilor de învăţământ mai sus menţionate în reţeaua şcolară pentru anul 
2022-2023, autoritatea publică locală, prin adresa nr.167486/26.09.2022, a solicitat Inspectoratului Şcolar 
Dolj emiterea avizului conform. Urmare acestei adrese, dar și a acordului Ministerului Educației, prin 



 

adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.180529/14.10.2022, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj, ne face cunoscut faptul că  în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Dolj din data de 12.10.2022 s-a hotărât emiterea avizului conform pentru includerea 
Grădinițeicu Program Normal „Kindertropolis”, Grădiniței „Julien” și Școlii Primare „Anghelos”, în 
rețeaua școlară care va funcționa în anul școlar 2022-2023 la nivelul Municipiului Craiova, cu condiția 
încadrării stricte în termenul menționat la alin 3 art.28 din Metodologia aprobată prin OME nr. 5511/2011 
cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din  municipiul Craiova pentru anul şcolar 2022-2023, prin completare 
cu unitățile de învăţământ  anterior menționate. 
     Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin 3 din Ordinul nr. 5511/28.10.2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular coroborate 
cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor 
unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare și în temeiul art. 129 alin. 2 lit.d coroborat cu alin. 7 lit. a  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova:  
 1.Modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2022 privind organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din  municipiul Craiova pentru anul 
şcolar 2022-2023, prin completare cu următoarele unități de învățământ : 

 Grădinița cu Program Normal „Kindertropolis”,cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr.132 
 Grădinița  „Julien”,cu sediul în Craiova, str. Șoseaua Bălcești, nr.1A 
 Școala Primară „Anghelos”, cu sediul în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.2 

 2. Anexa în forma modificată este prevăzută în anexă la prezentul raport. 
  
 
       

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 14.10.2022 
Semnătura:  

 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:14.10.2022  
Semnătura:  

Întocmit, 
Insp. Daniela Duțu 

 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 14.10.2022 
Semnătura:  

 



                                                                    ANEXA 2  

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar privat din Craiova pentru anul 
şcolar 2022-2023 

 

 

 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA Mediu 

U/R 
Denumirea unităţii de învăţământ particular acreditat-Adresa Nr. 
telefon/fax/e-mail/niveluri de învăţământ 

1 CRAIOVA U GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "AXIA" CRAIOVA, (PRE ) str. 
Matei MiIlo nr. 9, tel. 0251524654; 0728910999,0351405600, e-mail 
fundaţia axia@yahoo.com, gradinitaaxia@gmail.com 

2 CRAIOVA U ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TERRAVEDA" CRAIOVA, (PRI, GIM), str. 
Constantin Brâncuşi nr. 15 tel. fax 0251/530333, terraveda@yahoo.com 

3 CRAIOVA U LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", CRAIOVA - Str. 
Electroputere, nr.2, 0251435796; 
0351406227/ucecom_craiova@yahoo.com 

4 CRAIOVA U SCOALA GIMNAZIALĂ PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA (PRE.PRI, 
GIM) -Str. Geniştilor nr. 60 Loc Craiova cod 200320 Tel: 0351427236 ; 
0351427243; 0788161557 Fax: 0351815094 e-mail: 
scoalaethos@yahoo.com 

5 CRAIOVA U SCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARA "SFÂNTUL IOSIF" 
CRAIOVA, str.Săvinesti, nr.1, 200402, tel/fax: 0251/411.227, e-mail: 
sanitarasfiosif@gmail.com 

6 CRAIOVA U GRĂDINIŢA ROMANO-CATOLICĂ "SFÂNTUL ANTON" (PRE) - 
CRAIOVA, CALEA UNIRII, NR.2, TEL/FAX:0351809772/ e-
mail:gradinitasfanton@yahoo.com 

7 CRAIOVA U SCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "CHRISTIANA" CRAIOVA, 
(POS)str. Mitropolit Firmilian nr. 13- Casa Săvoiu, tel. 0251533081, 
0251510086, scoalasanitarachristiana_craiova@yahoo.com, 

8 CRAiOVA U SCOALA POSTLICEALĂ ECOLOGICA "SFÂNTUL ŞTEFAN" CRAIOVA 
(POS) str. C-tin. Brâncuşi nr. 15, tel./fax 0251420534, 
eco_stefan@yahoo.com, secretariat@scoalaecologica.ro 

9 CRAIOVA U SCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE "QUEEN ELIZABETH" 
CRAIOVA (POS) Str.Vasile Alecsandri nr. 113 Tel: 0351805782, Fax: 
0351805782 e-mail:queen_elizabeth_craiova@yahoo.ro 

10 CRAIOVA U ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SAN-ECO-MED" (POS) - 
CRAIOVA, Str Rovinari Nr. 1A, TEL 0722992522 , tel FAX 
0251/4800070s.sanecomedcraiova@yahoo.ro 

11 CRAIOVA U SCOALA POSTLICEALĂ EDUNET CRAIOVA (POS), STR. Brestei nr. 38 
, tel 0744360918, 0727318314,.FAX 0251409503 /scoala@edu-net.ro, 
office@edu-netro 

12 CRAIOVA U GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "MADONA DUDU" CRAIOVA 
,(PRE) str. Câmpia Izlaz nr. 12, tel. 0748239999, fax 0251414600, 
office@madonadudu.ro 

13 CRAIOVA U GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LITTLE DIAMONDS" 
CRAIOVA ,(PRE) str. Amaradia nr. 5 A, tel. 03514666311,0721168561 
gradinitalittlediamonds@yajoo.com 

14 CRAIOVA U SCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. CRAIOVA (POS), Str. Caracal nr. 81, 
Craiova, tel. 0744783736, e-mall scoala_feg@yahoo.com 

15 CRAIOVA U COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET" CRAIOVA, Str.Brazda lui 
Novac, nr.4; tel/fax 0251/412423, e-mail sanitaracraiova@spiruharet.ro 

16 CRAIOVA U ŞCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ CRAIOVA, (PRI) Str.Simion Bărnuţiu, 
nr.2, tel. 0721703878; 0351/815252, e-mail scoala.britanica@yahoo.ro 

17 CRAIOVA U GRĂDINIŢA "JOYLIHGHT" CRAIOVA, Str. Ana Ipătescu nr. 36, tel./fax. 
0351/415895, e-mail contact@joilight.co 

18 CRAIOVA U GRĂDINIŢA „MICUL PRINŢ” CRAIOVA(PRE),  str. Dealul Spirei, nr.60, 
tel.0351/181923, 0774438126, e-mail gomstefgroup@yahoo.ro 



19 CRAIOVA U GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA TATIANA” (PRE),str. 
Amaradia, nr.15, tel. 0251/521908, e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com 

20 CRAIOVA U GRĂDINIȚA „TEDY BEAR”(PRE), str. Brestei, nr.17A, tel.0251/458078,e-mail 
gradinita_tedy_bear@yahoo.com  

21 CRAIOVA U GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MADONA DUDU 
MONTESSORI”(PRE alternativa educațională Montessori), str. Bibescu, nr.56, 
tel. 0748239999, e-mail  

22 CRAIOVA U ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ PARTENER (PRI), str. C-tin Brâncoveanu, 
nr.2A, tel. 0769868385, e-mail srbcraiova@gmail.com 

23 CRAIOVA U GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BEATRIS (PRE), str. 
Recunoștinței, nr. 16, tel.0742148203, e-mail gradinitabeatris@yahoo.com 

24 CRAIOVA U GRĂDINIȚA CU PROGRAM  NORMAL „KINDERTROPOLIS”(PRE), str. 
Unirii, nr.132, tel.0351/181732; 0748/154383, e-mail kindertropolis@yahoo.com 

25 CRAIOVA U GRĂDINIȚA „JULIEN” (PRE), str. Șoseaua Bălcești, nr.1A, tel.0724/070362, 
 e-mail nepoțiiluijulien@gmail.com 

26 CRAIOVA U ȘCOALA PRIMARĂ „ANGHELOS”(PRI), str. Simion Bărnuțiu, nr.2,  
tel. 0749/402143, e-mail office@anghelos.ro 
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