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Nr. 261 /03-02-2020 

Comunicat de presă 

 

   În legătură cu invitația la dezbatere publică lansată de domnul Dumitru Boroș, Primar al Municipiului Bârlad, 
prin circulara nr. 34.22/29-01-2020, pe tema „scrisorii deschise” a domnului Bogdan Ioan Sârbu, consilier 
independent în Consiliul Municipal Bârlad, postată pe o rețea de socializare în data de 27 ianuarie a.c., vă 
prezentăm punctul de vedere argumentat al instituției noastre, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. Această 
temă a fost îndelung dezbătută anterior și asupra acestei spețe s-a pronunțat chiar și o instanță de judecată, 
după cum vă vom expune în cele ce urmează. 
   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, autoritatea administrației publice putea stabili o perioadă de cel puțin 10 zile 
calendaristice pentru a supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare. 
Persoanele sau organizațiile interesate aveau dreptul să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la respectivul proiect de act normativ . Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea 
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de 
către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică. Proiectul de act normativ trebuia  
transmis spre analiză și avizare Inspectoratului Școlar Județean Vaslui  numai după definitivare, pe baza 
observațiilor și propunerilor formulate în urma dezbateri i publice. 
   Legea nr. 52/2003 prevede și regulile după care se desfășoară dezbaterile publice și  persoanele care au 
obligația să participe la aceste dezbateri publice. 
   Având în vedere că s-a decis organizarea unei dezbateri publice, sperăm să li se comunice participanților 
care este cadrul legal care reglementează organizarea rețelei școlare: 

-prevederile   articolului 19, alin. 1, lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate 
juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel: 

 a) cu minimum 300 de elevi 
 b) cu minimum 300 de elevi preșcolari și antepreșcolari 
-prevederile   articolului 19, alin. 4 din aceeași lege: Pentru asigurarea accesului egal la educație și 

formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor 
școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără 
personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate 
aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.   

-prevederile   articolului 61, alin. 2 din aceeași lege:  Rețeaua școlară a unităților de învățământ de 
stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor școlare. 

-prevederile art. 61, alin. 4^1 din aceeași lege: În cazul în care autoritățile administrației publice 
locale nu aprobă organizarea rețelei școlare prevăzute la alin. (2), ministrul educației naționale emite, până 
la sfârșitul anului școlar, un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, inclusiv pentru înființarea, 
desființarea, fuziunea sau divizarea unităților de învățământ de stat, confesional și particular pentru 
unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preșcolar, clasele de 
învățământ. 

-prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5090/ 30 august 2019. 
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   Se impune informarea persoanele interesate că reorganizarea celor două unități de învățământ din 
municipiul Bârlad (Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” Bârlad și  Școala Gimnazială “Principesa Elena 
Bibescu” Bârlad) s-a făcut în conformitate cu prevederile   articolului 19, alin. 1, lit. b din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Metodologiei de aprobare a 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, precum și emiterea avizului conform în 
vederea organizării rețelei pentru învățământul preuniversitar pentru anul 2018-2019, aprobată prin Ordinul 
M.E.N. nr. 5472/2017. 
   În decembrie 2017, Primăria Municipiului Bârlad a inițiat un proiect de hotărâre  privind stabilirea rețelei 
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Bârlad pentru anul școlar 2018-2019. 
Având în vedere că în anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” Bârlad urma să aibă, 
conform propunerilor planului de școlarizare, 285 copii ( 240 de elevi si 45 de preșcolari),  efectivele scăzând 
sub minimul de 300 prevăzut de lege, în acest proiect ați propus ca Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” 
Bârlad să fie structură arondată Școlii Gimnaziale “Principesa Elena Bibescu” Bârlad, care urma să aibă, 
conform propunerilor planului de școlarizare, 318 copii ( 219 de elevi si 99 de preșcolari). 
   Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, în ședința din 15 decembrie 2017, a 
acordat avizul conform pentru organizarea rețelei școlare în varianta propusă de dumneavoastră, având în 
vedere că Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” Bârlad nu mai îndeplinea condițiile pentru a fi unitate cu 
personalitate juridică.  
   Consiliul local al Municipiului  Bârlad a adoptat Hotărârea nr. 121 / 24.04.2018, hotărâre care la punctul 8 
din anexă prevedea reorganizarea celor două unități de învățământ. În baza acestei hotărâri, inspectorul școlar 
general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a emis Decizia nr. 419/ 15 mai 2018 prin care s-a dispus că, 
începând cu 1 septembrie 2018, Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” Bârlad și structura sa, Grădinița cu 
program normal nr. 18 Bârlad, devin structuri ale Școlii Gimnaziale “Principesa Elena Bibescu” Bârlad. Școala 
Gimnazială “Victor Ioan Popa” Bârlad nu s-a desființat ca instituție, a devenit structură, dar și-a păstrat 
sediul, denumirea, iar cadrele didactice și elevii își desfășoară activitatea în aceeași locație. Reorganizarea 
celor două unități nu a afectat personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 
   Două cadre didactice (prof. Gheorghiu Adrian și prof. Lupu Alexandru Iulian) au contestat în instanță 
Hotărârea nr. 121 / 24.04.2018 emisă de Consiliul local al municipiului  Bârlad și Decizia nr. 419/ 15 mai 2018 
emisă de inspectorul școlar general. Asupra legalității hotărârilor de reorganizare a celor două unități de 
învățământ preuniversitar din municipiul Bârlad s-a pronunțat Tribunalul Vaslui, în cauza ce a făcut  obiectul 
dosarului nr. 1407/89/2018. Prin sentința civilă nr. 329/CA/2018, instanța a respins ca neîntemeiată cererea 
de anulare a celor două hotărâri, deși  Consiliul local al municipiului  Bârlad  nu a formulat întâmpinare și nu 
a trimis niciun reprezentant în instanță pentru a susține legalitatea hotărârii nr. 121 / 24.04.2018. Sentința a 
rămas definitivă, nefiind atacată cu recurs.  
   Îi informăm pe toți cei interesați de această speță și asupra faptului că Instituția Prefectului Vaslui a 
invalidat prima hotărâre referitoare la rețeaua școlară propusă pentru anul școlar 2019-2020. 
   În nenumărate rânduri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au adus la cunoștință opiniei 
publice problematica scăderii populației școlare la nivelul județului, în această situație fiind și zona Podeni, 
astfel încât, în cerințele impuse de actuala Lege a educației naționale, Școala Gimnazială “Victor Ioan Popa” 
Bârlad nu mai îndeplinește condițiile pentru a redeveni unitate de învățământ cu personalitate juridică. 
   Conform datelor din S.I.I.R., în anul școlar 2019-2020, la această structură sunt înscriși în total 253 copii (105 
elevi la ciclul primar, 103 elevi la gimnaziu și 45 preșcolari la Grădinița cu program normal nr. 18). Conform 
planului de școlarizare propus, în anul școlar 2020-2021, la această structură vor fi școlarizați  în total 240 copii 
(99 elevi la ciclul primar, 111 elevi la clasele gimnaziale și 30 preșcolari la Grădinița cu program normal nr. 
18). 
   Din cauza scăderii populației școlare,  în ultimii doi ani la nivelul județului s-au mai făcut asemenea 
reorganizări impuse de prevederile Legii educației naționale: 
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-și-au pierdut personalitatea juridică, devenind structuri 
Școala Postliceală Sanitară "Anastasie Fătu" Vaslui 
Școala Gimnazială nr. 3 Popeni, com.  Zorleni 
- s-au transformat din școli gimnaziale în școli primare 
Școala Gimnazială Valea Mare-Negrești 
Școala Gimnazială, sat. Docani, com. Vinderei 
- au fost închise 23 grădinițe cu program normal și 28 școli primare 
   Invitația recepționată de participare la dezbatere pe această temă este surprinzătoare, din mai multe 
motive: 

- Până în prezent, niciun reprezentant al  Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nu a mai fost invitat 
oficial la nicio dezbatere referitoare la organizarea rețelei școlare din municipiul Bârlad. Ținem să reamintim 
că, în 2017, inspectorul școlar general a participat, din proprie inițiativă, la lucrările Comisiei de cultură și 
învățământ din Consiliul Local și la discuții cu domnul primar, iar în 2019 a participat din proprie inițiativă la 
ședința consiliului local, când s-a aprobat hotărârea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2019–
2020. 

- Nu ne așteptam ca și în acest an să se tergiverseze nejustificat emiterea Hotărârii Consiliului Local 
Bârlad privind organizarea rețelei școlare, după ce ni s-a transmis proiectul de hotărâre și am acordat avizul 
în termenele prevăzute de Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5090/ 30 august 2019. 

- Inițiativa organizării unei dezbateri publice legate de rețeaua școlară pentru anul școlar 2020-2021 
este tardivă și nu e în concordanță cu prevederile legale.  
   În concluzie, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui face apel la o abordare corectă, reală, echilibrată, ferită de 
tensiuni și animozități create de lipsa de informare ori de speculații cu caracter politicianist și, mai ales, 
conformă legislației în vigoare. În același timp, instituția noastră se delimitează clar de astfel de întruniri cu 
caracter vădit electoral precum această falsă dezbatere, declanșată într-o notă de populism accentuat, care 
nu este de nici un folos comunității locale bârlădene.  
 
 
Inspector Școlar General 
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui 
Prof. Gabriela PLĂCINTĂ 
 


