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Nr. 91/ 12.12.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA,  

Jud. Bacău, pentru anul școlar 2023 - 2024 
  
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 
Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a), art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și 
alin. (8), art.139 alin. (1), art.140 alin.(1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

e) art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) si (5) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare nr. 12713/ 12.12.2022 a d-lui Iordache COSTRĂŞ - Primarului 

Comunei  Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul Secretarului general al Comunei – d-na Elena Irina SILAV, înregistrat sub nr.  

12714/ 12.12.2022; 
c) adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 10607/ 21.11.2022, inregistrată la UAT 

Comuna Măgura  sub nr. 12062/ 21.11.2022, prin care se solicită avizul conform pentru organizarea rețelei 
scolare din comuna Măgura  pentru anul școlar 2023 - 2024. 

d) Avizul conform al ISJ Bacău, inregistrat cu nr.11212/ 22.12.2022 pentru organizarea rețelei 
scolare din comuna Măgura  pentru anul școlar 2023 - 2024 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURA adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
MĂGURA, județul Bacău, pentru anul școlar 2023 - 2024, conform anexei la prezenta hotărâre, care face 
parte integrantă din aceasta. 

Art.2. - Primarul Comunei Măgura împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Măgura, în termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău, Directorului Şcoala Gimnazială ,,Emil 
Brăescu” MĂGURA, Inspectoratului Judetean Scolar Bacau și Instituţiei Prefectului județului Bacău şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
 
Nr. 
Din      . 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  .     .          , cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul 
de ___ consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care participă la dezbateri și vot.      

Iniţiator, 
   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – Iordache COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

Jr. Elena Irina SILAV 
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Nr.  12713/ 12.12.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE  

Dl. Costrăş Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1 ), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii 
retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2022/ 2023”, astfel: 

Date generale ale Școlii Gimnaziale ,,Emil Brăescu” Măgura 
Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura unitatea cu personalitate juridică 

împreună cu cele două structuri, Scoala Gimnazială nr. 2 Măgura și Grădinița cu program normal Crihan este 
situată în vecinătatea municipiului Bacău, distanța până la școala cu personalitate juridică fiind de 3 -5 km. 
 Scoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura are o colaborare foarte bună cu UAT Comuna Măgura 
precum și cu Consiliul Local al comunei Măgura dovadă fiind activitățile comune desfășurate în beneficiul 
elevilor, părinților și al tuturor locuitorilor comunei Măgura. În ultimii cinci ani s-au îmbunătățit vizibil 
mijloacele de învățământ din dotarea școlii dar și condițiile de lucru din aceasta prin fonduri extrabugetare în 
valoare de 120.000 lei. Astfel prin această implicare comună școală - elevi – părinți – autoritate locală, 
abandonul școlar este zero, iar absenteismul este foarte scăzut. 
 

Cadrul legislativ. 
 Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura unitatea cu personalitate juridică împreuna cu cele două 
structuri Școala Gimnazială nr. 2 Măgura și Grădinița cu program normal Crihan va funcționa cu un număr de 
340 de preșcolari și elevi, dintre care 13 elevi cu CES + 5 elevi cu CES cu dosare în curs de finalizare, fiind 
singura unitate cu personalitate juridică din comuna Măgura (conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, 
cu completările și modificările ulterioare art.19 (1)).  

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 s-a realizat conform instrucțiunilor 
cuprinse în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 
stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, 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 2023-2024. 
 

Viziunea Școlii Gimnaziale ,,Emil Brăescu” Măgura 
Avem nevoie de un învățământ de calitate bazat pe rezultate, un învățământ care să se orienteze de la 

educația de masa la educația pentru viața privată, centrată pe elev. Acest proces este complex și de durată, dar 
profesionalismul, disciplina, formarea continuă, respectul reciproc, receptivitatea la inovație și la argumente 
constructive orientate spre nevoile de dezvoltare personală sunt valori ce merită cultivate în orice context și 
oricând în învățământ. 

Școala își propune să devină un puternic centru educațional și cu responsabilitate, să răspundă flexibil 
la nevoile de dezvoltare personală, realizând conexiuni puternice, durabile și de calitate cu mediul exterior. 

Educația trebuie să fie compatibilă cu încrederea, promovând modele de gândire inteligente, 
creatoare, îndrăznețe, stimulând capacitatea persoanei de a crea, de a lucra în echipă  

O educație de calitate nu poate face abstracție de dimensiunile sufletești profunde. Acest specific se  
materializează printr-o activitate educațională susținută, care va însoți firesc demersul instructiv, având ca 
scop formarea caracterelor copiilor.  
 

Misiunea Școlii Gimnaziale ,,Emil Brăescu” Măgura 
”Școala ne informează și ne formează pentru viață” 



Studiu, dezvoltare, creativitate, calitate, armonie: sunt repere de bază într-o instituție în care urmărim 
interacțiunea școlii cu mediul social, cultural, economic în vederea transformării acesteia într-un centru de 
resurse educaționale.  
Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat stabil cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, axat pe 
valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât şcoala să devină 
un centru de resurse educaţionale cu scopul ca fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun 
cetăţean român şi european creativ, capabil să se integreze în orice ţară europeană. 
 
Colectivul de cadre didactice  
          În cadrul Școlii Gimnaziale ,,Emil Brăescu” Măgura își desfășoară activitatea un număr de 35 de cadre 
didactice, din care 28 sunt titulare și un număr de 18 cadre didactice au gradul I, 6 cadre didactice au gradul II 
și 8 cadre didactice au definitivat, 3 cadre didactice debutante, care împreună realizează un nucleu bine 
definit, un colectiv cu forţă de coeziune socială în care respectul, demnitatea şi profesionalismul dau rezultate 
cuantificabile în progrese şcolare, iar continuitatea la clasă este o condiţie a reuşitei. 
          Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura se preocupă, în mod deosebit de promovarea ideilor 
inovatoare, dezbateri profesionale, caracterizate prin lucrul în echipă inițiativă și respect. În prim plan se află 
educația elevilor in care sunt implicați toți factorii: cadre didactice, părinți și comunitatea locală. 
 Cadrele didactice dau dovadă de multă abilitate și implicare în pregătirea elevilor cu rezultate 
deosebite la învățătură. Acest lucru este dovedit prin participarea elevilor la diverse concursuri și olimpiade 
școlare, unde au obținut rezulate bune și foarte bune cuantificate în premii și mențiuni. 
La  evaluările naționale rezultatele din ultimii ani sunt remarcabile, iar absolvenții clasei a VIII-a sunt 
școlarizați în procent de 100% în licee și scoli profesionale.       
          Calitatea actului instructiv educativ evidenţiat în rezultatele la evaluările de sfârşit de ciclu gimnazial, 
după cum urmează: 
 
An şcolar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
promovabilitate 83,40% 87,09% 83,34% 83,00% 70 % 93,54 % 
  
             În cadrul procesului instructiv – educativ de predare – învățare se ține cont de nevoile speciale ale 
elevilor. Pentru elevii cu nevoi speciale și dificultăți de învățare cadrele didactice vin cu strategii de 
intervenție și activități de sprijin. În școala noastră sunt școlarizați un numar de 13 elevi cu CES  care au 
Curriculum adaptat aprobat de inspectorul de specialitate.  
 Pentru desfășurarea optimă a lecțiilor și activităților cadrele didactice folosesc metode și procedee 
activ participative, folosind astfel instrumente și mijloace moderne: calculator/laptop, videoproiector, tabla 
interactivă.  
 Cadrele didactice din învățământul primar și cadrele didactice cu specializare limba și literatura 
română și matematică desfășoară ore de pregătire suplimentară săptămânal după un grafic stabilit iar la fizică 
și biologie periodic – evaluarea națională II, IV,VI  și VIII. 
 Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic se preocupă permanent de formarea continuă prin 
diferite forme de perfecționare: grade didactice, studii superioare licență și master, cursuri la nivel  M.E.N, 
C.C.D, I.S.J. și alte instituții acreditate. 
 Toate cadrele didactice organizează activități extracurriculare cu elevii și preșcolarii, participând și 
desfășurând proiecte și parteneriate locale, județene, naționale și internaționale. 
 

Deficiențele învățământului simultan 
            Dacă se ajunge la constituirea de clase simultane atunci acest aspect ar conduce la refuzul părinților 
elevilor de a-și continua studiile în astfel de forme de învățământ, și la plecarea unui număr considerabil de 
copii la școlile din Municipiul Bacău (3-5 km). 
            Astfel, copiii care provin din familii cu probleme financiare și sociale nu pot acoperi costurile de 
transport și ar determina creșterea absenteismului și abandonului școlar.  
            În ambele şcoli sălile de clasă nu permit un număr mare de elevi întrucât, școlile din proiectarea 
construcțiilor ( 1959, 1965) au săli cu capacitate mică. 
            În urma controalelor regulate ale DSP Bacău conform Ordin nr. 1955 din 18/10/1995 Publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 bis din 22/03/1996 in sălile de clasă se impun norme de igienă privind 
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. La  Școală  ,,Emil Brăescu” Magura toate 
sălile de clasa au o suprafață de 159,11 mp  (8.60x5,60x3.30) , iar pentru a se asigura un cubaj de aer 8 m3 

/elev conform OM, pot participa la cursuri maxim 19,866 elevi/clasă fără profesor, iar la Școala Nr.2 Magura 
cea mai mare sala de clasa (3.40x9.4.x5,70) si pot participa la cursuri  maxim 22,77 elevi fara profesor, iar 
celalalte sali de clasa masoara 153.102 mp(3,40x7,90x5,70) si pot participa la cursuri un numar de 19.13 
elevi. Dacă numărul de elevi admis este depășit, școlile pierd autorizația sanitară de funcționare. 



             Calitatea actului de predare-învățare scade, iar majoritatea elevilor nu vor obține rezultate bune la 
examenele de Evaluare Națională și nu vor mai exista performanță la clasă.                
             Programa școlară nu va putea fi parcursă în totalitate, lucrurile esențiale ar fi explicate schematic sau 
scăpate din vedere. Copiii vor avea o cunoaștere superficială datorită timpului insuficient acordat și astfel nu 
vor avea o educație destul de bună pentru a fi integrați pe piața muncii. 
 
Dotări 

Referitor la infrastructură, întreţinerea - asigurarea confortului şi asigurarea transportului elevilor şi 
preşcolarilor argumentam astfel: 
       Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” şi Şcoala Gimnazială Nr. 2 – structură, au beneficiat de reabilitare în 
anul 2007, respectiv 2008, având toate condiţiile necesare desfăşurării instruirii inclusiv săli TIC bine dotate. 
       In perioada 2009-2011 au fost construite toalete în interiorul clădirilor la Corpul A si Corpul B , Şcoala 
,,Emil Brăescu”, cât şi la Şcoala nr. 2. 

UAT Măgura a finalizat Proiectul ,,Construire grădiniță 3 grupe în localitatea Măgura” și a fost 
dată în folosință la 01.09.2021. 
       UAT Măgura are depusă și aprobată documentația pentru ,,Înființare și dotare grădiniță 2 grupe cu 
program normal și 2 grupe cu program prelungit” astfel încât preșcolarii nu se vor fi transfera la alte 
unități. 
        Conform listei aprobate de către PNDL 2017-2020 este aproape finalizat Proiectul ,,Reabilitare și 
dotare școală, sat  Crihan, comuna Magura, jud. Bacău” cu valoarea alocată din bugetul de stat de 
1.004.051,00 lei, începând cu septembrie 2018  .  
        Menționăm că în acest an școlar și până la definitivarea lucrărilor de reabilitare, Grădinița cu program 
normal Crihan Măgura funcționează la Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura întrucât corpul de clădire 
de la Crihan a intrat în reabilitare începând cu data de 01.09.2018. 
         Ambele şcoli au autonomie în ceea ce priveşte asigurarea încălzirii spaţiilor şcolare cu centrale termice 
proprii şi a tuturor condiţiilor de confort baza materială fiind constituită din: 14 săli de clasă, 2 săli TIC – 24 
de calculatoare/laptopuri, 2 cabinete psihopedagogice, 1 bibliotecă, 5 imprimante, 5 Xerox-uri, 3 scannere, 1 
multifuncțional, 14 videoproiectoare, echipamente didactice, 11 table interactive. 
         În anul școlar 2017-2018 pentru toate sălile de clasa (22 de săli) a fost achiziționat mobilier școlar nou 
(mese și scaune) individual realizat de UAT Comuna Măgura și Consiliul Local Măgura. 
         Începând din 14.01.2019 șoferul angajat la școală a fost transferat la UAT Comuna Măgura împreună cu 
microbuzul școlar pentru a reduce costurile privind cheltuielile de personal și cheltuielile materiale. 
         Menționăm că atât șoferii cât și microbuzele școlare sunt în administrarea UAT Comuna Măgura. 
 Fiecare sală de clasă din Școala  Gimnazială “Emil Brăescu ” precum și de la  Școala    Gimnazială 
Nr. 2, structură este dotată cu tablă interactivă, videoproiector și cu laptop, conectat la  internet , săli TIC sunt 
dotate cu videoproiector și cu un numar de 24 calculatoare/laptop, conectate la internet , de asemenea 
cabinetul de psihopedagogie este dotat cu calculator conectat la internet. 

Toate școlile  dispun de sisteme de supraveghere audio-video performante care sa ne asigure 
siguranta în punctele de lucru aferente. 

La Școala Gimnazială Nr.2 Măgura  cu sprijinul UAT Măgura s-a schimbat parchetul în tote sălile de 
clasă, spatiul școlar devenind unul modern  necesar desfășurării activității instructive-educative. 

Începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022 și pe o perioadă de trei ani, vom demara 
Proiectul –after school„Nouă ne pasă” susținut financiar integral de către Fundația Nouă ne Pasă, proiect ce 
vine în sprijinul elevilor și părinților care provin dintr-un mediu social defavorizat prin  asigurarea unei mese 
calde și sprijin în efectuarea temelor și realizarea unor exerciții remediale oferit de către toate cadrele 
didactice ale Școlii Gimnaziale„Emil Brăescu” Măgura  în baza unui orar realizat conform metodologiei 
proiectului. 

         Distanţele dintre domiciliul elevilor şi şcoală s-ar modifica, microbuzele şcolare nu ar mai avea 
capacitatea de a-i  transporta, iar mijloacele precare a multora dintre familii ar conduce la abandonul şcolar. 
Microbuzele școlare parcurg zilnic 185 km și au 16 trasee, dintre care  5 trasee dimineața pentru elevii de la 
clasele primare și preșcolari, 6 trasee  la prânz pentru transportul elevilor de la clasele primare, preșcolari la 
terminarea cursurilor și elevii din clasele gimnaziale pentru începerea cursurilor, precum și 5 trasee pentru 
elevii claselor gimnaziale la terminarea cursurilor precum și a elevilor înscriși în Proiectul–after school „Nouă 
ne pasă” susținut financiar integral de către Fundația Nouă ne Pasă. 
                              

PRIMAR, 
Iordache COSTRĂȘ  

 
 
 



 

R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
SECRETARUL GENERAL  

Cod poştal 607305, Judeţul Bacău 
                           Telefon: 0234.212.406; fax: 0234.212.623 

                                            e-mail:  secretarcomuna@primaria-magura.ro  
 

 

Nr.  12714/ 12.12.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T 

COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2023/ 2024 
 
 

 
Având  în vedere: ”PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii retelei scolare 

pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2023/2024  
Văzând: 

a) adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 10607/ 21.11.2022, inregistrată la UAT 
Comuna Măgura  sub nr. 12062/ 21.11.2022, prin care se solicită avizul conform pentru organizarea rețelei 
scolare din comuna Măgura  pentru anul școlar 2023 - 2024. 

În temeiurile juridice ale prevederilor: 
a) art. 136, alin. (3) – alin. (8), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
b) art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) si (5) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Anual trebuie aprobată rețeaua școlară pentru anul scolar următor, în baza Avizului Conform al 

Inspectoratului Scolar Judetean Bacau. 
Fata de cele relatate mai sus propun ca in sedinta Consiliului local sa se analizeze prezentul proiect de 

hotarare, și adoptarea în forma prezentată. 
 
 

Secretarul general  
al comunei,                                                              

Elena Irina SILAV 



ANEXA la proiect HCL nr. 91 / 12.12.2022 

PROIECTUL REȚELEI ȘCOLARE LOCALE A 
unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care FUNCȚIONEAZA ÎN  anul școlar 2023 - 2024 

 
 
 

         

Nr.crt. Unitățatea de învățământ 

Unitatea de 
învățământ 

 cu 
personalitate 

juridică căreia 
îi aparține 
unitatea de 
învățământ 

(col. 1) 

Statut  
(PJ)/(AR) 

Adresă 
 

(loc/str./nr.) 

Formă de  
proprietate 

Nr. estimat de 

Nr.  
antepreșcolari 

Nr.  
preșcolari 

Nr.  
elevi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

,,EMIL BRĂESCU” 
MĂGURA 

 PJ 

Măgura,  
str. Emil 
Brăescu” 
nr. 409 

de stat 10 35 130 

2 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

 NR. 2 MĂGURA 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ  

,,EMIL 
BRĂESCU” 
MĂGURA 

AR 

Măgura,  
str. Emil 
Brăescu” 
nr. 223 

de stat 5 15 125 

3 
GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM  
NORMAL CRIHAN 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ  

,,EMIL 
BRĂESCU” 
MĂGURA 

AR 

Măgura,  
str. Emil 
Brăescu” 
nr. 409 

de stat  20  

 

                                                                              Iniţiator, 
                                                                             PRIMAR 
                                                                 Iordache COSTRĂȘ    
 

 
          

                                                                         
 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

Jr. Elena-Irina SILAV 


