
ORDIN  Nr. 5442/2020 din 31 august 2020 

privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi"  

din municipiul Bucureşti 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 905 din 6 octombrie 2020 

 

    Având în vedere prevederile art. 22^2 alin. (1), (3), (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

    luând în considerare dispoziţiile art. 31 din Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2007, 

    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, 

    ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 5.090/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021, 

    luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar nr. 15 din 14.08.2020, 

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 



    (1) Începând cu anul şcolar 2020 - 2021, activitatea de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul 

Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti, acreditată conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 4.689/2016, respectiv autorizată să funcţioneze provizoriu conform Ordinului ministrului educaţiei 

naţionale nr. 4.645/2017*), se va desfăşura şi în sediul din bulevardul Basarabia nr. 2, sectorul 2, municipiul Bucureşti. 

    (2) În anul şcolar 2020 - 2021, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din 

municipiul Bucureşti va funcţiona în sediul din municipiul Bucureşti, strada Virgiliu nr. 40, sectorul 1, respectiv în sediul din 

bulevardul Basarabia nr. 2, sectorul 2, municipiul Bucureşti. 

    (3) În anul şcolar 2020 - 2021, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din 

municipiul Bucureşti are o capacitate maximă de şcolarizare de 12 formaţiuni de studiu în două schimburi. 

------------ 

    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.645/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    ART. 2 

    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti îşi păstrează 

statutul de unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar autorizate, respectiv statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de 

învăţământ preuniversitar acreditate. 

    ART. 3 

    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitatea de învăţământ preuniversitar 

particular Liceul Teoretic "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Sorin Ştefan Decă, 
secretar general adjunct 



 

    Bucureşti, 31 august 2020. 

    Nr. 5.442. 

 

                              --------------- 


