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Nr.14756/14.12.2022 

Către, 

Toate  unităţile şcolare 

 

În conformitate cu O.M.E. nr. 6218/2022, cu privire la Metodologia cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, vă solicităm să ne 

transmiteţi până în data de 13 ianuarie 2023, datele referitoare la consorţile şcolare existente/înfinţate/desfiinţate 

pentru anul şcolar 2023-2024, conform următorului tabel: 

 

 Denumirea 

consorţiului şcolar 

Unităţile de învăţământ 

componente 

Există aviz de 

oportunitate (da/nu) 

Există acceptul de înfinţare 

de la consiliul/consiliilor 

locale (da/nu) 

Este încheiat 

contractual de 

parteneriat (da/nu) 

Observaţii  

(nou/ existent/ 
desfinţat) 

           

           

 

Atenţie: Inspectoratul şcolar judeţean Tulcea va trimite la minister odată cu proiectul de școlarizare de 

anul 2023-2024 și lista consorțiilor şi componenţa lor,  pe care o va afişa și pe site-ul ISJ.  

În conformitate cu  O.M.E.C.T.S.  nr. 5488/2011 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consorţiilor şcolare, vă reamintim că: 

În vederea înfinţării unui consorţiu şcolar, unităţile de învăţământ: 

1. Solicită avizul de oportunitate la inspectoratului şcolar;  

2. Solicită acceptul de înfiinţare la autorităţilor administraţiei locale din raza teritorială unde funcţionează 

fiecare unitate de învăţământ; 

3. Încheie un contract de parteneriat (modelul este prevăzut în anexa regulamentului). 

4. Se trimite tabelul de la mai sus la ISJ.  

 Atenţie: La constituirea consorţiului şcolar, unităţile de învăţământ preuniversitar trebuie să aibe în vedere 

posibilitatea de a derula activităţi comune ale elevilor şi cadrelor didactice. Completările de catedră în cadrul 

consorțiului nu se realizează prin depunere de dosare și ședință de repartizare la inspectorat. 

Restrângerile de activitate, posturile didactice pentru concurs se realizează în consorțiu. 

 

 De aceea, în vederea constituirii consorţiului şcolar trebuie analizate: distanţa dintre unităţile de învăţământ;  

căile de acces; existenţa mijloacelor de transport în comun şi a transportului şcolar etc. 

O unitate de învăţământ preuniversitar poate deveni parte într-un consorţiu şcolar deja constituit, 

dacă: 

1. solicită avizul de oportunitate la inspectoratului şcolar; 

2. solicită avizul autorităţilor administraţiei locale; 

3. adresează consiliilor de administraţie al unităţilor de învăţământ care constituie deja consorţiul  solicitarea 

de a face parte din consorţiul ( însoţite de avizele de mai sus); 

4. se încheie un act adiţional la contractul de parteneriat existent. 

5. se trimite tabelul de la mai sus la ISJ.  

FOARTE IMPORTANT 

În atenţia unităţilor de învăţământ care fac parte din consorţii: Verificaţi contractul de parteneriat! 

(Contractul de parteneriat se încheie pentru o perioadă de 3 - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. ) 

 

Inspector şcolar general, 

Viorica PAVEL 

 
   Inspector resurse umane,  

       Adriana FTADEEV 


