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Nr.  293  din 11.01.2021 
 
 

 
Către 
Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vrancea 
 
Ref. Organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare în anul şcolar 2021-2022 
 

 
Având în vedere prevederile art. 62 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 1, alin. (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEN nr. 5991/11.11.2020; 

 
Având în vedere prevederile art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 22, art. 23, art. 24 şi ale art. 25 din Regulamentul – 

cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5488/29.09.2011; 
 
Având în vedere faptul că termenul stabilit de Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru înfiinţarea, modificarea 

componenţei sau desfiinţarea consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 este 20  ianuarie 2021; 
 
Vă transmitem următoarele: 

1. Procedura PO_MRU_04 nr.       /08.01.2021 a ISJ Vrancea pentru constituirea, modificarea structurii, 
funcţionarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare; 

2. Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 
5488/29.09.2011; 

3. Macheta ISJ Vrancea pentru monitorizarea funcţionării consorţiilor şcolare în anul şcolar 2021-2022. 
 
Vă solicităm următoarele: 

 Respectarea procedurii PO_MRU_04 nr.     /08.01.2021 a ISJ Vrancea pentru situaţiile în care unităţile de 
învăţământ doresc să înfiinţeze noi consorţii; 

 Completarea și transmiterea la ISJ VRANCEA a machetei CONSORTII_2021-2022.xlsx pentru constituirea noilor 
consorţii şcolare / prelungirii duratei de funcţionare a consorţiului / modificării componenţei consorţiului şi 
stabilirea secretariatului; 

 

 

Termene: 

11 ianuarie 2021 

 ISJ Vrancea transmite unităților de învățământ cu PJ prezenta procedură, adresa Consortii școlare 2021 precum 
și macheta CONSORTII_2021-2022.xlsx pentru înregistrarea solicitărilor de constituire a consorțiilor 
școlare/prelungire a duratei de funcționare a consorțiilor/modificarea componenței consorțiului. 

14-15  ianuarie 2021 

 Unităţile de învăţământ înaintează la ISJ VRANCEA dosarele pentru obţinerea acordului de oportunitate în 
vederea constituirii noilor consorţii şcolare / prelungirii duratei de funcţionare a consorţiului / modificării 
componenţei consorţiului; 

   15  ianuarie 2021 

 Unităţile de învăţământ înaintează Consiliilor Locale  dosarele pentru obţinerea acceptului  în vederea 
constituirii consorţiilor şcolare / prelungirii duratei de funcţionare a consorţiului / modificării componenţei 
consorţiului; 

 Transmiterea la ISJ VRANCEA a machetei CONSORTII_2021-2022.xlsx pentru constituirea noilor consorţii 
şcolare / prelungirii duratei de funcţionare a consorţiului / modificării componenţei consorţiului şi stabilirea 
secretariatului; 
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20 ianuarie 2021 

 Termen limită pentru CA al ISJ Vrancea privind analizarea cererilor, hotărârea emiterii acordului de oportunitate 
în vederea constituirii consorțiilor școlare si publicarea listei consorţiilor şcolare constituite la nivelul judeţului 
VRANCEA pentru anul şcolar 2021-2022 cu menţionarea explicită a unităţilor de învăţământ cu personalitate 
juridică ce intră în alcătuirea fiecărui consorţiu şcolar. 

 
Notă: 

1. După data de 20 ianuarie 2021 componenţa consorţiilor şcolare şi lista publicată poate fi modificată numai după informarea 
şi cu avizul Ministerului Educaţiei și Cercetării; 

2. La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice / catedre vacante din ore existente la două sau mai multe 
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică; acestea pot fi ocupate conform prevederilor Metodologiei-cadru aprobate 
prin OMEN nr. 5991/11.11.2020 . 

 
 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,      PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE, 
prof. Gabriela Daniela MARCHITAN     INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

prof. Daniel GHERASIM    
 
 
 
 
 
INSPECTOR RESURSE UMANE,     COMPARTIMENT JURIDIC, 
Prof. Rică ZAHARIA      Zamfir ENOIU 
Prof. Marin Marius VIOREANU 
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