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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învaţământului 

preuniversitar de stat şi particular  în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2022-2023 
 
 

     Prin adresa nr. 4768/04.11.2021, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
22835/04.11.2021, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, solicita demararea procedurii 
pentru aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar în oraşul Haţeg, pentru anul 
şcolar 2021-2022. 

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) teza I din Legea educatiei naţionale 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.  

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi. 

Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor 
antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi 
supraveghere.  

Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea 
primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor 
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program 
prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului 
Bucureşti se comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la 
emitere.  

Prin decizia nr. 735 din 29.09.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, 
înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 20468 din 06.10.2021, cresa Hateg a fost 
arondata Liceului Teoretic IC Bratianu Hateg. 

Potrivit articolelor II-VI din OUG nr. 100 din 10 septembrie 2021, salariile de bază ale 
funcţiilor specifice din creşe se vor stabili cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1) şi (2) şi 
ale art. 36 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Toate creşele din sistemul public 
de stat, arondate unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de inspectoratele şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti, începând cu anul şcolar 2021-2022, precum şi creşele din 
sistemul privat acreditat sau creşele construite şi înfiinţate de autorităţile administraţiei 
publice locale în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, care demarează activitatea cu 
antepreşcolarii în anul şcolar 2021-2022, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate 
prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se supun 
prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă. 

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inspectoratele şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar 
desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea reţelei şcolare, cu 
sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale. 

In momentul de fata reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar  din 
Orasul Hateg este organizata astfel : 

1.Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din orasul 
Hateg este Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu’’ Haţeg, iar unitatile de învăţământ structură, sunt 
urmatoarele : 

- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII ,, Aron Densuşianu” Haţeg; 



- Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII ,, Ovid Densuşianu” Haţeg; 
- Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Haţeg; 
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Haţeg; 
- Şcoala Primară cu clasele I-IV Nălaţ-Vad. 
- Cresa Orasului Haţeg. 

2.Unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica Seminarul 
Teologic ,,Sf. Ecaterina” Prislop 

3. Unitatea de învăţământ particular cu personalitate juridică ,,Gradinita cu Program 
Normal  BETLEEM”.     
           Faţă de cele arătate mai sus, vă propun a dezbate şi aproba proiectul de hotarare în 
forma prezentată. 
 
  

PRIMAR, 
Adrian-Emilian PUŞCAŞ 

 


