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    OBSERVAȚII  

Privind proiectul legii învățământului preuniversitar, postat pe site-ul 

Ministerului Educației 
(https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica  

- cu focalizare pe incluziune și echitate –  

 

INTRODUCERE 

Conferința Mondială a Educației organizată de agențiile ONU, în anul 2015, la 

INCHEON, în Republica Coreea, a reiterat unul dintre obiectivele de DEZVOLTARE 

DURABILA ale MILENIULUI – nr. 4 (SDG) – lume a PROIECȚIE PENTRU 

EDUCAȚIA 2030  

SDG 4: „Asigurarea unei educații de calitate, echitabile și incluzive și promovarea 

învăţării pe toată durata vieţii pentru toţi”.  

Obiectivul 4 SDG este inspirat de o viziune umanistă asupra educației și dezvoltării, 

bazată pe drepturile și demnitatea umană; pe justiție socială; incluziune; protecție; pe 

diversitate culturală, lingvistică și etnică. (UNESCO, 2015). 

Incluziunea și echitatea în educație reprezintă așadar, în lume și în Europa, două 

dintre cele patru valori universale promovate în dezvoltarea sistemelor de învățământ.  

Observațiile de mai jos se bazează pe expertiza unor membri RENINCO, 

inclusiv cadre didactice universitare, cu experiență consistentă în educația specială și 

educația incluzivă, în cercetarea și promovarea echității în educație. 

Sunt redate de asemenea unele dintre concluziile unui studiu, bazat pe aplicarea 

unui chestionar de tip Google Forms, în perioada 1-10 august a.c. la care au răspuns un 

număr de 160 de membri și colaboratori ai Asociației RENINCO România și ai CCPEE 

(Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație, de pe lîngă Universitatea 

București). 

Asociaţia RENINCO România 

https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica


 

OBSERVAȚII GENERALE  

 

Aceste două valori – echitatea și incluziunea – sunt prezentate în proiect, la art. 

2, punctele b și c, dar după excelență (a)… 

Această ordine de enumerare nu este probabil întâmplătoare, prioritatea 

acordată excelenței fiind observabilă în mai multe secvențe ale acestui proiect, sesizată 

și de respondenții la chestionarul nostru.  

Dacă excelența ar fi înțeleasă în lege ca fiind aplicabilă tuturor elementelor și 

actorilor din educație, valabilă pentru toți cei care învață în școli în sensul „atingerii 

potențialului maxim al fiecărui elev„ – așa cum se precizează de pildă la art. 86 (a) - 

prioritatea acordată acesteia ar fi de înțeles.  

Proiectul de lege are însă o altă secvență, consistentă ca număr de articole și text 

- Cap X,  Secțiunea 1 Elevii capabili de excelență şcolară – din care se poate deduce că 

excelența se referă de fapt la „elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau 

la competițiile internaționale„ (art. 81, 3)!   

  O viziune unitară și clară asupra legii ar trebui să lămurească această ambiguitate! 

Să fie oare excelența – în sensul atenției prioritare pentru elevii capabili de 

performanțe la olimpiade - prima valoare, poate cea mai importantă, promovată la noi prin 

educație? Dacă este așa cum ar putea oare legea și legislația subsecventă să echilibreze 

excelența cu echitatea și incluziunea? 

Trebuie avute în vedere tensiunile care există între excelență – în sensul de 

performanțe înalte la concursuri (ceea ce presupune mai ales competiție și cel mai adesea 

marginalizarea și/sau excluderea majorității – deci o posibilă viziune elitistă) cu celelalte 

două valori? Doar prin completarea excelenței cu echitatea și incluziunea se poate discuta 

de o democrație autentică, de justiție socială, de prevenirea și diminuarea discriminării, de 

o atenție și grijă pentru toți (și pentru fiecare) cei care învață, cu drepturi și șanse egale? 

Definirea fiecăreia dintre valori – excelență, echitate și incluziune - ar fi trebuit 

însă discutată amplu, prin consultare științifică adecvată din domeniul științelor socio-

umane.  

Incluziunea este definită în proiect într-un sens larg social, nu în context 

educațional… 

 

Opinii despre echitate și incluziune ale respondenților la chestionarul RENINCO 

 

”Prezenta lege e prea evazivă cu ceea ce înseamnă incluziune și echitate”. 

”Sunt doua principii ce se doresc a sta la baza legii, însă sunt foarte greu de identificat 

în textul acesteia.” 

”Incluziunea și echitatea nu vizează <interesul suprem al copilului>." 

”Incluziunea si echitatea trebuie să-i aibă în vedere si pe elevii fără CES”. 

”Incluziunea și echitatea ar trebui să fie o prioritate pentru îmbunătățirea rezultatelor 

educaționale”. 

”Este necesar să se aplice în toate unitățile de învățământ normele de incluziune și 

echitate, să nu rămână doar la nivel de proiect”. 

”Doar pentru că toți copiii vor învăța în aceeași școală nu înseamnă că se face 

incluziune. Echitatea se rezumă la a se acorda drepturi unor categorii dezavantajate, 

dar nu si ajutor real.” 

”Este evidentă focalizarea pe excelență, elementele de incluziune ar trebui detaliate cel 

puțin la același nivel.”  

” Incluziunea educationala trebuie sa fie cadrul general al legii, nu doar un capitol.”  



”Este necesară o evaluare serioasă a situației educaționale de la noi în prezent, din 

perspectiva incluziunii și echității.” 

  

 Incluziunea și echitatea sunt menționate, explicit sau implicit, în diverse forme și 

ca principii și la art. 3: 

a) principiul nediscriminării 

            j)   principiul asigurării egalităţii de şanse 

m) principiul incluziunii sociale… 

Și definițiile acestor trei principii – ca și altele – meritau o consultare prealabilă, 

din perspectiva științelor implicate și a expertizei din domeniu… 

De ce avem aici de pildă principiul incluziunii sociale și nu cel al incluziunii în 

educație/al educației incluzive? 

De ce oare la principiul nediscriminării nu se fac referiri mai explicite – adică 

menționarea unor criterii de discriminare, așa cum apar ele de pildă la art. 2 din 

Convenția ONU privind drepturile copilului (ratificată prin Legea nr. 18/1990), în Legea 

272/2004 (actualizată) - art. 7, ori în OUG nr. 137/2000 (republicată în 2014), art.2.  

De ce nu apar aici și alte criterii de discriminare promovate prin OMEN nr. 6134 

(2016) și 5633 (2019) privind desegregarea și monitorizarea acesteia în sistemul 

educational și anume: 

- originea etnică sau limba maternă 

- dizabilitatea și/sau cerințele educaționale speciale 

- statutul socio-economic al familiilor 

- mediul de rezidență 

- performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației? 

Incluziunea și echitatea – ca valori - ar putea fi reflectate și de/prin alte principii. 

De exemplu:  

a) principiul nediscriminării 

n) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia 

O chestiune de fond este faptul că aceste 2 valori (principii) incluziunea și 

echitatea se regăsesc în mică măsură în „ansamblul proiectului legii învățământului 

preuniversitar„, așa cum sunt de părere 61,88% dintre respondenții la chestionar. 

Unele dintre aceste observații privind incluziunea și echitatea – inclusiv cele 

legate de valori și principii din tabelul de mai jos - pot fi utile, prin analogie și la analiza 

proiectului Legii Învățământului superior (cu deosbire la Titlul I, art. 1-5) 

Analiza noastră a avut în vedere în mod deosebit și capitolul V, Educație specială 

și educație incluzivă, o secțiune de lege care pare să reprezinte un progres față de 

secțiunea din LEN 2011 (Învățământul special și special integrat). Am notat însă mai 

multe sugestii de revizuire și aici. 

Apreciem ca elemente de noutate, necesare: Centrul Național pentru Educație 

Incluzivă (CNEI), Sistemul de sprijin în învățare pe mai multe niveluri – care servește 

la baza piramidei tuturor copiilor elevilor/din învățământ - Camera de resurse pentru 



educație specială și Departamentul de asistență psihopedagogică, ambele din/în fiecare 

unitate școlară. 

Aceste structuri noi vizează însă doar nivelul național și cel local (al unităților 

școlare). La nivel județean este imperios necesară în acest sens o coordonare 

metodologică sporită, pe care o pot realiza foarte bine doar Centrele județene de resurse 

și asistență psihopedagogică (CJRAE/CMBRAE), care au deja o expertiză de 17 ani 

(din 2005 – în contextul aderării la Uniunea Europeană) în asigurarea suportului de 

învățare și dezvoltare pentru toți cei care învață, cu prioritate pentru cei aflați în 

diverse situații de dificultate. 

Doar coordonarea metodologică de la nivel județean prin CJRAE/CMBRAE 

poate pune în aplicarea orientarea strategică de la nivel național - prin CNEI – către 

toate nivelurile, structurile și contextele de incluziune și educație specială, la diverse 

niveluri de sprijin și intervenție, în școli de masă, diverse alte contexte și în școli speciale 

- ca servicii de intervenție specializată intensivă și individualizată. 

       

OBSERVAȚII PUNCTUALE 

Text actual Text propus Justificare  

Art.2 Valori  

b) Echitatea – 

respectarea dreptului 

fiecărui beneficiar de a 

avea șanse egale de acces, 

participare și de atingere 

a potențialului său optim 

b) Echitatea – asigurarea și 

respectarea dreptului 

fiecărui beneficiar al 

educației de a avea șanse 

egale de acces, participare și 

de atingere a potențialului 

său optim;  

Pentru completare și 

clarificare 

c) Incluziunea – 

îmbunătăţirea 

permanentă a serviciilor 

oferite tuturor 

membrilor comunității, 

indiferent de 

particularitățile 

individuale, care să 

asigure participarea, 

dezvoltarea 

comportamentelor 

adaptative, dezvoltarea 

abilităților cognitive, 

construirea unor relații 

afective pozitive, 

asigurarea stării de bine, 

cu accent pe nevoile 

individuale ale 

beneficiarului; 

”Incluziunea este un proces 

continuu care vizează să 

ofere educaţie de calitate 

pentru toţi, respectând, în 

acelaşi timp, diversitatea şi 

diferitele abilităţi şi 

necesităţi, caracteristici şi 

aşteptări de la învăţare ale 

elevilor şi comunităţilor, 

eliminând toate formele de 

discriminare”. 

Propunem o altă definiție de 

largă circulație 

internațională, promovată 

de UNESCO  

(UNESCO, 2009, Policy 

guidelines on inclusion in 

education, Paris)  

 

i) Diversitatea - 

acceptarea și 

promovarea unui 

i) Diversitatea - acceptarea și 

promovarea unui sentiment 

puternic de identitate 

Diversitatea este înțeleasă 

azi în lume într-un sens mai 

larg decât cel legat strict de 

http://dps.sagepub.com/search?author1=Sarah+D.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Sarah+D.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Sarah+D.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Sarah+D.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://dps.sagepub.com/search?author1=Sarah+D.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit


sentiment puternic de 

identitate individuală 

bazată pe caracteristici 

personale, puncte forte, 

abilități, interese și 

perspective diferite 

individuală bazată pe 

caracteristici și diferențe 

personale, puncte forte, 

abilități, interese și 

perspective diferite. 

Acceptarea cu valoare egală 

a diferențelor dintre 

copii/elevi bazate pe gen, 

vârstă, rasă, origine etnică, 

religioasă, socio-economică, 

de limbă, mediu de 

rezidență, de abilitate-

dizabilitate etc. 

particularitățile psiho-

individuale… 

j) Starea de bine și 

flexibilitatea – crearea 

unui mediu favorabil 

învățării, a unui climat 

predictibil, de încredere 

care să asigure confortul 

fizic și psihic, creșterea 

stimei de sine, precum și 

dezvoltarea personală 

pentru beneficiarii 

primari ai educației și 

adaptarea acestora la noi 

contexte și direcții care 

pentru un parcurs 

dinamic de învățare în 

vederea dobândirii și 

dezvoltării de 

competențe; 

j) Starea de bine și 

flexibilitatea – crearea unui 

mediu favorabil învățării, a 

unui climat predictibil, de 

încredere care să asigure 

confortul fizic și psihic, 

protejarea și creșterea stimei 

de sine, precum și 

dezvoltarea personală pentru 

beneficiarii primari ai 

educației și adaptarea 

acestora la noi contexte și 

direcții care pentru un 

parcurs dinamic de învățare 

în vederea dobândirii și 

dezvoltării de competențe; 

Doar creșterea stimei este un 

deziderat poate prea 

optimist, în multe situații se 

impune și protejarea… 

 

 

 

 

Prepoziția „care„ nu se 

justifică aici… 

Art. 3 Principii 

a) principiul 

nediscriminării - în baza 

căruia accesul la educație 

de calitate se realizează 

fără discriminare; 

Art. 3 Principii 

a) principiul nediscriminării 

- în baza căruia accesul la 

educație de calitate se 

realizează fără nici o 

discriminare, potrivit 

legislației internaționale și 

naționale, în modalități 

incluzive și echitabile  

Între nediscriminare – pe de 

o parte – și cele 2 valori 

există o interdependență 

certă, evidentă 

j) principiul asigurării 

egalităţii de şanse - 

eliminarea diferențelor 

privind accesul și 

tratamentul pentru toți 

beneficiarii primari ai 

educației, fără niciun fel 

de 

discriminare/asigurarea 

unui traseu echitabil 

j) principiul asigurării 

egalităţii de şanse – 

prevenirea și eliminarea 

diferențelor care determină 

dezavantaje pentru unii, 

privind accesul și 

tratamentul pe parcurs, 

precum și rezultatele pentru 

toți beneficiarii primari ai 

educației, fără niciun fel de 

Fondul acestui principiu nu 

este doar relevarea oricărei 

diferențe ci mai ales a acelor 

diferențe care produc  

dezavantaje, ceea ce impune 

măsuri afirmative, pozitive, 

compensatorii… 



pentru toți beneficiarii 

primari ai sistemului de 

educație; 

discriminare/ asigurarea 

unui traseu echitabil pentru 

toți beneficiarii primari ai 

sistemului de educație; 

m) principiul incluziunii 

sociale – acceptarea cu 

drepturi depline în 

comunitate, asigurarea 

participării active a 

persoanelor 

dezavantajate la procesul 

de educație în ansamblul 

său 

m) principiul incluziunii în 

educație/al educației 

incluzive – acceptarea cu 

drepturi depline și șanse 

egale în toate unitățile 

școlare a tuturor membrilor 

comunității cu drept la 

educație, asigurarea 

participării active a 

persoanelor dezavantajate la 

procesul de educație în 

ansamblul său 

În toată lumea, atunci cînd 

este vorba de context 

educaționale principiul este 

denumit al educației 

incluzive/incluziunii în 

educație… 

n) principiul centrării 

educaţiei pe beneficiarii 

acesteia - vizează 

racordarea disciplinelor 

și ariilor curriculare la 

dezvoltarea cunoașterii 

actuale, corelat cu 

vârstele școlare și cu 

psihologia vârstelor, 

conducând la stabilirea 

disciplinelor de studiu 

pentru fiecare nivel de 

educație în funcție de 

recomandările rezultate 

din determinarea 

interesului și 

aptitudinilor elevilor în 

raport cu competențele 

cheie vizate; 

n) principiul centrării 

educaţiei pe beneficiarii 

acesteia - vizează racordarea 

disciplinelor și ariilor 

curriculare la dezvoltarea 

cunoașterii actuale, corelat 

cu vârstele școlare și cu 

psihologia vârstelor și 

particularitățile individuale, 

conducând la stabilirea 

disciplinelor de studiu 

pentru fiecare nivel de 

educație în funcție de 

recomandările rezultate din 

determinarea  

particularităților, a 

intereselor și aptitudinilor, în 

contextul diversității 

crescânde a copiilor/elevilor 

din învățământ. 

 

Este adecvată și o nuanțare 

legată și de „particularitățile 

individuale„ (nu doar cele de 

vârstă), precum și adăugarea 

unei precizari: „în contextul 

diversității crescânde a 

copiilor/elevilor din 

învățământ„. 

 

Art. 16, e (efective școli) 

…cu minimum 50 de 

elevi sau minimum 50 de 

elevi și preșcolari, în 

cazul unităților de 

învățământ special… 

 

 Sunt necesare: 

-corelația cu capitolul V, 

care nu prevede unitățile de 

învățământ special ca forme 

distincte de școlarizare… 

- justificarea acestei 

reduceri foarte mari de 

efective, în raport cu 150 la 

preșcolari și 300 la școlari de 

masa… 

- un calcul economic, 

deoarece fiecare unitate 

specială presupune, în afara 



cadrelor didactice și un 

aparat administrativ 

Art. 23 

Alin 1, k) învăţământul 

special pentru elevi cu 

deficienţe grave: grupa 

cuprinde în medie 5 elevi, 

dar nu mai puţin de 4 şi 

nu mai mult de 6. 

 

 

Alin.7 Integrarea şcolară 

individuală a 

copiilor/elevilor cu 

dizabilități/nevoi speciale 

în grupe/clase din 

învăţământul de masă se 

realizează doar la 

începutul anului şcolar.  

 

 

 

Grupele/clasele în care 

sunt înscriși 

preşcolari/elevi cu 

dizabilități/nevoi speciale 

orientați pentru 

învăţământul de masă, 

pot funcționa cu efective 

minime, sub limita 

prevăzută la alin. (1), la 

solicitarea consiliului de 

administrație al unității 

de învățământ, cu 

aprobarea DJIP/DMBIP. 

Alin 1, k) învăţământul 

special pentru elevi cu 

deficienţe dizabilități grave: 

grupa cuprinde în medie 5 

elevi, dar nu mai puţin de 4 

şi nu mai mult de 6. 

 

 

 

 

Alin.7 Integrarea şcolară 

individuală a copiilor/elevilor 

cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale în 

grupe/clase din învăţământul 

de masă se realizează doar la 

începutul anului şcolar.  

 

 

 

Grupele/clasele în care sunt 

înscriși preşcolari/elevi cu 

dizabilități/și sau cerințe 

educaționale speciale în 

învăţământul de masă, vor 

beneficia de reducerea 

proporțională a efectivelor și 

pot funcționa cu efective 

minime, sub limita prevăzută 

la alin. (1), la solicitarea 

consiliului de administrație 

al unității de învățământ, cu 

avizul CJRAE/CMBRAE și 

aprobarea DJIP/DMBIP. 

 

Dizabilitate este termenul 

mai adecvat și aici. 

 

 

 

 

 

 

Propunem omiterea acestui 

alineat, deoarece reduce 

semnificativ șansele de 

integrare. Este compromisă 

posibilitatea unei școlarizări 

combinate, alternative, pe 

toată durata anului școlar – 

clasă/ unitate specială și 

clasă obișnuită - prin 

camera de resurse pentru 

educație specială!  

 

 

 

Dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale 

 

 

Sunt necesare precizări în 

legislația subsecventă, cu 

privire la „reducerea 

proporțională a efectivelor„. 



Art. 25 

(5) În clasa pregătitoare 

din învăţământul special 

sunt înscrişi copiii cu 

dizabilități/nevoi speciale, 

care împlinesc vârsta de 

8 ani până la sfârşitul 

anului calendaristic. La 

solicitarea scrisă a 

părinţilor/ 

reprezentanților legali, 

pot fi înscrişi în clasa 

pregătitoare şi copiii cu 

dizabilități/nevoi speciale 

cu vârste cuprinse între 6 

şi 8 ani la sfârşitul anului 

calendaristic. 

Art. 25 

(5) În clasa pregătitoare din 

învăţământul special sunt 

înscrişi copiii cu dizabilități 

și/ sau cerințe educaționale 

speciale, care împlinesc 

vârsta de 8 ani până la 

sfârşitul anului calendaristic. 

La solicitarea scrisă a 

părinţilor/reprezentanților 

legali, pot fi înscrişi în clasa 

pregătitoare şi copiii cu 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale cu 

vârste cuprinse între 6 şi 8 

ani la sfârşitul anului 

calendaristic. 

Propunem omiterea acestui 

alineat, care nu se justifică, 

ba chiar poate constitui o 

discriminare. 

Amânarea școlarizării 

pentru acești copii devine o 

barieră suplimentară, în 

accesul și participarea de 

drept la educație. Prin 

această amânare, intervenția 

educațională timpurie, atât 

de necesară la copiii cu 

dizabilități este compromisă 

din punct de vedere 

instituțional – al unui 

serviciu public! 

Art.43 

(3) Cursurile de 

şcolarizare a persoanelor 

condamnate se 

organizează şi se 

desfăşoară în condiţiile 

stabilite prin protocol, de 

Ministerul Educaţiei, 

împreună cu Ministerul 

Justiţiei, cu personal 

didactic asigurat de 

DJIP/DMBIP şi salarizat 

de unitatea de învățământ 

preuniversitar special la 

care sunt arondate 

formațiunile de studiu 

constituite în cadrul 

centrelor de reeducare 

sau în cadrul 

penitenciarelor, după caz, 

în condiţiile legii. 

 Atenție la precizarea: 

„salarizat de unitatea de 

învățământ preuniversitar 

special la care sunt arondate 

formațiunile de studiu 

constituite în cadrul centrelor 

de reeducare sau în cadrul 

penitenciarelor, după caz, în 

condiţiile legii„. 

Ea se poate justifica doar 

dacă există o prevedere de 

corelare și la capitolul V – 

Educație specială și educație 

incluzivă… 

Art. 44 

(3) Învăţământul 

postliceal special este 

integral subvenţionat de 

stat. 

 Idem – învățământul 

postliceal special trebuie 

menționat ca structură 

școlară și la cap. V. 

Capitolul V Educația 

specială și educația 

incluzivă  

 

 

 

Capitolul V Educația 

specială și educația incluzivă 

Sau: 

Educația specială în contextul 

incluziunii 

 

Este un titlu bun, dar în 

consens cu dezvoltările 

internaționale ar putea fi și: 

Educația specială în 

contextul incluziunii  

 



Art. 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Statul garantează 

dreptul la educaţie al 

tuturor persoanelor cu 

dizabilități/nevoi  

speciale. Învăţământul 

special şi special integrat 

(?) sunt parte 

componentă a sistemului 

naţional de învăţământ 

preuniversitar.  

 

 

Art. 48  

(1) Alineat nou: 

Incluziunea în educație se 

referă la toți copiii/elevii care 

învață în școli, cu o atenție 

deosebită pentru grupurile 

vulnerabile, cu risc de 

marginalizare și/sau 

excludere.  

Educația incluzivă are în 

vedere accesul și 

participarea școlară, a 

tuturor copiilor/elevilor, în 

unități ale învățământului de 

masă.  

Fiecare copil/elev trebuie să 

aibă succes în învățare. 

 

(2) Statul garantează dreptul 

la educaţie al tuturor 

persoanelor cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale 

speciale (CES). 

Educația specială care 

sprijină incluziunea este 

parte integrantă a sistemului 

naţional de învăţământ 

preuniversitar.  

 

 

 

Este necesar acest alineat 

introductiv, pentru a nu se 

crea impresia că educația 

incluzivă are în vedere doar 

copiii cu dizabilități și 

pentru a se înțelege care 

sunt contextele școlare 

incluzive – școlile de masă! 

 

 

 

 

 

 

 

Cerințe educaționale speciale 

(termen susținut de 

majoritatea respondenților 

la chestionar) 

- cerința redă mai bine în 

limba română sensul 

complex, polisemantic al 

cuvântului englezesc „need„, 

care presupune o necesitate, 

ceva imperativ... Nevoia, în 

contextul limbii noastre se 

referă frecvent mai ales la 

necesități materiale, 

financiare, adesea la cele 

fiziologice…  

- CES a intrat de ani buni în 

limbajul școlilor, 

schimbarea de termen 

(nevoi speciale) nu are 

justificare! 

- Dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale - are 

susținere științifică și 

administrativă (studiu 

UNICEF/ISE/RENINCO și  

Ordin comun din 2016). 

 3)  Educația specială 

reprezintă o formă de 

educație flexibilă, 

individualizată, acordată 

unor beneficiari primari ai 

învățământului 

preuniversitar, prin 

 

 

 

Este o definiție necesară, 

consonantă în bună parte cu 

ceea ce scrie și la art. 49, 

alin. 1.  



adaptarea și completarea 

instruirii școlare, pe baza 

curriculum-ului național, 

prin activități suplimentare 

celor oferite în mod obișnuit 

în unitățile de învățământ. 

 

(3) Educația specială are ca 

beneficiari persoane din 

categoriile de dizabilitate 

(handicap) stabilite prin 

legislația în vigoare, precum 

și copii/elevi cu tulburări de 

învățare, de limbaj, socio-

afective și de comportament 

ori alte grupuri, stabilite 

prin legislație secundară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este o reformulare de 

clarificare a beneficiarilor, 

inspirată și de art. 49, alin. 1 

 

 

 

 

 (4) Educația specială se 

realizează pe baza 

principiilor care guvernează 

învățământul preuniversitar, 

a dreptului la educație 

diferențiată, pe baza 

pluralismului educaţional, în 

acord cu particularităţile de 

vârstă şi individuale, 

indiferent de condiţia socială 

sau materială, de sex, de 

rasă, de naţionalitate, 

apartenenţă politică ori 

religioasă, de cultură și 

limbă sau de altă îngrădire 

ce ar putea constitui o 

discriminare.  

 

Este adus aici, integral, 

alineatul 2 de la art. 49 

 (5). Educația școlară a 

persoanelor cu dizabilități 

și/sau CES se poate realiza la 

toate nivelurile și prin toate 

formele de învățământ 

preuniversitar, prevăzute de 

prezenta lege. 

Este necesară această 

precizare, ca și următoarea, 

pentru a clarifica mai bine 

accesul la orice instituție și 

structură de învățământ 

preuniversitar.  

 8) Unitățile, structurile și 

contextele de școlarizare 

accesibile persoanelor cu 

dizabilități și/sau CES sunt: 

- grădinițe, școli cu clasele I-

IV, școli gimnaziale, licee, 

școli postliceale de masă; 

- camere de resurse pentru 

educație specială în școli de 

Este necesară precizarea 

clară a opțiunilor școlare, ca 

și a faptului că pot funcționa 

alternanțe ori combinații 

între acestea dar și 

recomandarea că prioritară 

trebuie să fie incluziunea în 

învățământul de masă.  

Se precizează un criteriu 



masă;  

- grupe/clase speciale în 

unități școlare de masa; 

- unități școlare speciale (de 

învățământ special), la toate 

nivelurile de învățământ 

preuniversitar; 

- centre de zi; 

- centre de reeducare și 

penitenciare; 

- spitale și alte instituții 

medicale; 

- la domiciliu.   

Se pot avea în vedere și 

alternanțe ori combinații 

dintre aceste unități, 

structuri și/sau contexte, ori 

alte variante de educație 

școlară, dacă sunt în 

interesul acestor beneficiari. 

Prioritatea trebuie acordată 

incluziunii în învățământul 

de masa. Incluziunea este 

realizată dacă un copil/elev 

petrece în grupa/clasa 

obișnuită (de masă) cel puțin 

80% la sută din timpul 

școlar 

important (valabil în SUA și 

Europa) de validare a 

incluziunii - mimim 80% din 

timpul școlar în grupe/clase 

ale școlii de masă. 

(2) Se înființează Centrul 

Național pentru Educație 

Incluzivă, denumit în 

continuare C.N.E.I., 

instituție publică, de 

interes naţional, în 

subordinea Ministerului 

Educaţiei, cu 

personalitate juridică, cu 

buget propriu de venituri 

şi cheltuieli, finanțată din 

venituri proprii şi din 

subvenții de la bugetul de 

stat. 

Art. 49 

(1) Se înființează Centrul 

Național pentru Educație 

Incluzivă, denumit în 

continuare C.N.E.I., 

instituție publică, de interes 

naţional, în subordinea 

Ministerului Educaţiei, cu 

personalitate juridică, cu 

buget propriu de venituri şi 

cheltuieli, finanțată din 

venituri proprii şi din 

subvenții de la bugetul de 

stat. 

Este o nouă structură, 

necesară la nivel national, 

apreciată ca atare de 

majoritatea respondenților 

la chestionar (9,4 % 

apreciază că este foarte 

bine; 47,5% consideră că 

este foarte bine dar că 

prevederile despre CNEI 

trebuie mai bine elaborate). 

 (2) Misiunea CNEI este de a 

contribui la cunoașterea și 

promovarea procesului 

complex al incluziunii 

echitabile a tuturor 

copiilor/elevilor, din toate 

unitățile de învățământ 

preuniversitar de masă, prin 

Este necesară clarificarea 

misiunii – a obiectivului 

general al CNEI.  

 

 

 

 

 



activități de cercetare-

dezvoltare, propuneri de 

politici, informare și 

consiliere, de formare în 

domeniul educației incluzive 

și al abordării diversității 

crescânde a copiilor/elevilor. 

 

 

(3) C.N.E.I. susține:  

a) 

antepreșcolarii/preşcolar

ii și elevii cu 

dizabilități/nevoi 

speciale, prin crearea de 

politici publice, 

instrumente 

administrative și metode 

psihopedagogice, care să 

asigure dezvoltarea lor 

armonioasă, adecvate 

nivelului acestora; 

 

(3) C.N.E.I. susține:  

a) antepreșcolarii/preşcolarii 

și elevii cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale speciale, 

prin crearea de politici 

publice, instrumente 

administrative, strategii și 

metode psihopedagogice, 

care să asigure dezvoltarea 

lor armonioasă, adecvată, cu 

prioritate în contextul 

educației și școlarizării 

incluzive;  

Se utilizează sintagma 

folosită oficial și științific 

după 2016: 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale 

Se precizează prioritatea 

incluziunii.  

b) protejarea interesului 

superior al persoanelor 

cu tulburări de învățare, 

prin măsuri adecvate;  

 

b) protejarea interesului 

superior al persoanelor cu 

dizabilități, cu tulburări de 

învățare, tulburări de 

limbaj, tulburări socio-

afective și de comportament 

ori alte grupuri, stabilite 

prin legislație secundară, 

prin măsuri adecvate, în 

context educaționale 

Este oportună listarea 

tuturor grupurilor de 

beneficiari stipulate la 

art.48, alin. 3, precum și 

precizarea contextului. 

c) instruirea școlară 

diferențiată, adaptată, 

individualizată pentru 

copiii/elevii cu 

dizabilități/nevoi 

cerințe/necesități 

speciale;  

c) instruirea școlară 

diferențiată, adaptată, 

individualizată pentru 

copiii/elevii cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale 

speciale, prioritar în contexte 

incluzive, prin intermediul 

unor clase speciale și/sau 

centre de resurse pentru 

educația specială 

Sugerăm și aici termenul 

adecvat și din nou 

prioritatea incluziunii și a 

structurilor integrate de 

educație specială 

d) consilierea și asistența 

educațională, socială și 

medicală complexă, 

destinată copiilor/elevilor 

cu dizabilități/nevoi 

cerințe/necesități 

speciale;  

d) consilierea și asistența 

educațională, psihologică, 

socială și medicală complexă, 

destinată copiilor/elevilor cu 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale, 

inclusiv în educația timpurie 

Trebuie adăugată 

consilierea psihologică și 

educația timpurie, pentru a 

se evita redundanța de mai 

jos (la g). 



e) inserția socio-

profesională a elevilor cu 

dizabilități/nevoi 

cerințe/necesități 

speciale, alături de alți 

factori interesaţi;  

 

e) Sprijinirea tranziției 

dintre trepte de învățământ 

și după absolvire precum și a 

inserției socio-profesionale a 

absolvenților cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale 

speciale, alături de alți 

factori interesaţi; 

Tranzițiile școlare și 

trecerea de la școală la viață 

trebuie tratate cu grijă și 

suport suplimentar, așa cum 

o fac multe țări din lume. 

f) Unitățile de 

învățământ în 

desfășurarea unui proces 

permanent de 

îmbunătățire a 

managementului, a 

politicilor educaționale, a 

practicilor și culturii 

organizaționale, astfel 

încât resursele existente 

să fie utilizate în scopul 

susținerii participării la 

procesul de învățământ a 

tuturor beneficiarilor din 

cadrul unei comunități;  

 

f) DJIP/DGIP, centrele 

județene de resurse și 

asistență educațională, 

unitățile de învățământ în 

desfășurarea unui proces 

permanent de îmbunătățire 

a managementului, a 

politicilor educaționale, a 

practicilor și culturii 

organizaționale, astfel încât 

resursele existente să fie 

utilizate în scopul susținerii 

participării la procesul de 

învățământ a tuturor 

beneficiarilor din cadrul 

unei comunități;  

Această sarcină nu poate fi 

implementată direct – de la 

nivel national către fiecare 

unitate școlară – ci numai 

prin intermediul 

CJRAE/CMBRAE și al 

DJIP/DGIP.  

Aceasta este și părerea a 

peste 75% dintre 

respondenții la chestionar. 

g) consilierea și asistența 

educațională, inclusiv 

consilierea școlară în 

vederea bunei organizări 

și funcționări a 

sistemului de educație 

timpurie, în mod unitar 

integrat și incluziv; 

g) consilierea și asistența 

educațională, inclusiv 

consilierea școlară în vederea 

bunei organizări și 

funcționări a sistemului de 

educație timpurie, în mod 

unitar integrat și incluziv;  

Nu este o prevedere 

necesară, deoarece repetă 

punctul d. 

h) ANISAC, prin 

propunerea de standarde 

în vederea implementării 

unui sistem de asigurare 

a calității în educația 

timpurie;  

h) ANISAC, prin 

propunerea de standarde în 

vederea implementării unui 

sistem de asigurare a calității 

în educația timpurie; 

Idem g. 

Deoarece propunerea de 

standard este deja o 

detaliere a misiunii 

(propunerea de politici)… 

i) cursuri de formare 

continuă și dezvoltare 

profesională a 

personalului didactic din 

sistemul de educație 

i) cursuri de formare 

continuă și dezvoltare 

profesională a personalului 

didactic din sistemul de 

educație timpurie; 

Atribuția de formare este 

cuprinsă la punctul 

următor. 



timpurie; 

j) cursuri de formare 

pentru cadrele didactice 

din sistemul național de 

învățământ în domeniul 

educației incluzive;  

 

h) cursuri de formare pentru 

cadrele didactice din 

sistemul național de 

învățământ în domeniul 

educației incluzive, în 

abordarea diversității din 

școli și în educația timpurie; 

Completare pentru 

prevenirea redundanței de 

la I și l (pe coloana din 

dreapta) 

k) elaborează și propune 

Ministerului Educației 

normele metodologice 

privind asigurarea 

tranziției în vederea 

integrării pe cele patru 

niveluri menționate la 

art. 51 a copiilor cu 

cerințe educaționale 

speciale  în unitățile de 

învățământ de masă, în 

termen de 12 luni de la 

intrarea în vigoare a 

prezentei legi;  

i) Coordonează din punct de 

vedere metodologic 

asigurarea tranziției la 

nivelurile de sprijin 

menționate la art. 51 pentru 

toți copiii/elevii – la nivelul 1 

- pentru cei cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale 

speciale – la celelalte niveluri 

- în unitățile de învățământ 

de masă, în termen de 24 de 

luni de la intrarea în vigoare 

a prezentei legi; asigură și 

coordonează implementarea 

acestui sistem de sprijin, 

prin DJIP/DGIP și 

CJRAE/CMBRAE 

Sunt 2 etape distincte, una a 

trecerii la noul sistem – care 

nu se poate face doar în 12 

luni și alta a coordonării 

propriu zise la nivel 

national, dar prin structurile 

de la nivel județean. 

 j) desfășoară activități 

specifice de cercetare, de 

elaborare și aplicare a unor 

programe și proiecte-pilot cu 

scopul de a asigura 

caracterul științific al întregii 

activități a CNEI   

Un asemenea centru, foarte 

necesar, novator și 

provocator, nu se poate 

pune în lucru fără activități 

de cercetare! 

 

Notă la CNEI: Activitățile de susținere menționate la alineatul 3 (a-i) pot fi considerate 

și aspecte de detaliu, care pot să apară doar în Hotărârea de Guvern, menționată la 

alineatul 4. 

 

 

Art. 49  

(1) Educația specială 

reprezintă forma de 

educație flexibilă 

acordată beneficiarilor 

învățământului 

preuniversitar, care, din 

Art. 49 

 

(1) Educația specială 

reprezintă forma de educație 

flexibilă acordată 

beneficiarilor 

învățământului 

preuniversitar, care, din 

 

 

De omis, deoarece acest 

alineat apare, reformulat în 

propunerea noastră, la art. 

48, alineatul 3. 



cauza unor dizabilități 

fizice și/sau intelectuale, 

a unor tulburări 

emoționale, de 

neurodezvoltare, 

inadaptare socială, 

deficiențe senzoriale sau 

a oricărei alte boli, 

tulburări sau a unei 

afecţiuni cronice, 

genetice, au nevoie de 

resurse și de sprijin 

specializat. 

cauza unor dizabilități fizice 

și/sau intelectuale, a unor 

tulburări emoționale, de 

neurodezvoltare, inadaptare 

socială, deficiențe senzoriale 

sau a oricărei alte boli, 

tulburări sau a unei afecţiuni 

cronice, genetice, au nevoie 

de resurse și de sprijin 

specializat. 

(2) Educația specială se 

realizează pe baza 

principiilor care 

guvernează învățământul 

preuniversitar, a 

dreptului la educație 

diferențiată, pe baza 

pluralismului 

educaţional, în acord cu 

particularităţile de 

vârstă şi individuale, 

indiferent de condiţia 

socială sau materială, de 

sex, de rasă, de 

naţionalitate, 

apartenenţă politică ori 

religioasă, de cultură sau 

de altă îngrădire ce ar 

putea constitui o 

discriminare.  

(2) Educația specială se 

realizează pe baza 

principiilor care guvernează 

învățământul preuniversitar, 

a dreptului la educație 

diferențiată, pe baza 

pluralismului educaţional, în 

acord cu particularităţile de 

vârstă şi individuale, 

indiferent de condiţia socială 

sau materială, de sex, de 

rasă, de naţionalitate, 

apartenenţă politică ori 

religioasă, de cultură sau de 

altă îngrădire ce ar putea 

constitui o discriminare.  

 

Și acest alineat trebuie omis 

aici, dar el este propus de 

noi, într-o formă ușor 

modificată la art. 48, 

alineatul 4. 

(3) Pentru realizarea 

unei educații incluzive, 

conducerea unității de 

învățământ are obligația 

să desfășoare un proces 

permanent de 

îmbunătățire a 

managementului, 

politicilor educaționale, a 

practicilor și culturii 

organizaționale, astfel 

încât resursele existente 

Art. 49 

(1) Pentru realizarea 

progresivă a unei educații 

incluzive, a construcției 

sistemului de sprijin pe mai 

multe niveluri, conducerea 

unității de învățământ are 

obligația să desfășoare un 

proces permanent de 

îmbunătățire a 

managementului, politicilor 

educaționale, a practicilor și 

 

 

Sunt unele completări 

considerate de noi ca 

necesare. 



să fie utilizate în scopul 

susținerii participării la 

procesul de învățământ a 

tuturor beneficiarilor din 

cadrul unei comunități.  

culturii organizaționale, 

astfel încât resursele 

existente să fie utilizate în 

scopul susținerii participării 

la procesul de învățământ a 

tuturor beneficiarilor de 

educație preuniversitară, din 

cadrul unei comunități. 

(4) Educaţia specială şi 

educația incluzivă îi 

ajută pe copiii/elevii cu 

dizabilități/nevoi speciale 

să atingă nivelul posibil 

de dezvoltare individuală 

cât mai aproape de 

dezvoltarea normală, 

prin acumularea 

experienţei necesare 

învăţării şcolare şi 

sociale, prin formarea 

abilităţilor necesare 

învăţării în şcoală, 

însuşirea cunoştinţelor, 

prin formarea 

priceperilor şi a 

deprinderilor funcţionale 

utile integrării sociale, 

profesionale şi vieţii 

culturale în comunitate şi 

prin asigurarea şanselor 

şi a condiţiilor pentru 

continuarea pregătirii 

şcolare pe diferite 

niveluri de învăţământ. 

(4) Educaţia specială şi 

educația incluzivă îi ajută pe 

copiii/elevii cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale 

speciale să atingă nivelul 

posibil de dezvoltare 

individuală cât mai aproape 

de dezvoltarea normală 

tipică, prin acumularea 

experienţei necesare 

învăţării şcolare şi sociale, 

prin formarea abilităţilor 

necesare învăţării în şcoală, 

însuşirea cunoştinţelor, prin 

formarea priceperilor şi a 

deprinderilor funcţionale 

utile integrării sociale, 

profesionale şi vieţii 

culturale în comunitate şi 

prin asigurarea şanselor şi a 

condiţiilor pentru 

continuarea pregătirii 

şcolare pe diferite niveluri de 

învăţământ. 

Ni se pare un alineat de 

detaliu, mai potrivit pentru 

un Regulament al educației 

speciale în contexte 

incluzive… 

(5) Educația specială se 

asigură începând cu 

nivelul antepreșcolar, 

până la nivelul liceal, 

inclusiv, diferenţiat, în 

funcţie de tipul de 

dizabilitate şi nivelul de 

severitate a acesteia sau 

al nevoii educaționale 

speciale: a) prin 

adaptarea și 

(5) Educația specială se 

asigură începând cu nivelul 

antepreșcolar, până la 

nivelul liceal, inclusiv, 

diferenţiat, în funcţie de 

tipul de dizabilitate şi nivelul 

de severitate a acesteia sau al 

nevoii educaționale speciale: 

a) prin adaptarea și 

completarea, prin intervenție 

specifică, a instruirii școlare; 

Sunt prevederi oarecum 

redundante – ele fiind 

cuprinse, în bună măsură la 

prevederile alineatelor noi 

propuse de noi la art. 48.  



completarea, prin 

intervenție specifică, a 

instruirii școlare; b) prin 

activități complementare. 

b) prin activități 

complementare. 

(6) Până la începutul 

anului școlar 2024-2025, 

la nivelul fiecărei unități 

de învățământ 

preuniversitar, se 

realizează cel puțin o 

cameră-resursă pentru 

educație specială, 

conform unor standarde 

elaborate de Ministerul 

Educației, în cel mult 45 

de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi.  

(2) Odată cu intrarea în 

vigoare a prezentei legi, la 

nivelul fiecărei unități de 

învățământ preuniversitar, 

va demara procesul de 

realizare a cel puțin unei 

camere-resursă pentru 

educație specială (CR-ES), 

conform unor standarde 

elaborate de Ministerul 

Educației, în cel mult 45 de 

zile de la intrarea în vigoare 

a prezentei legi. 

(3) Constituirea treptată a 

CR-ES se va realiza sub 

coordonarea și 

monitorizarea CNEI la nivel 

national și respectiv a 

DJIP/DGIP și 

CJRAE/CMBRAE la nivel 

județean. 

(4) Pentru funcționarea CR-

ES sunt necesare ca și 

condiții minimale: 

-Un spațiu dotat 

corepunzător sub aspect 

logistico-didactic, echivalent 

unei săli de clasă; 

- Normarea în unitatea 

școlară a cel puțin unui 

cadru didactic specializat, cu 

pregătire universitară 

relevantă în educația 

specială (psihopedagogie 

specială, pedagogie, 

psihologie etc)  

CR-ES este o structură 

necesară (apreciată ca atare 

de majoritatea 

respondenților la 

chestionar), o măsură 

salutară, dacă se dorește cu 

adevărat promovarea și 

dezvoltarea educației 

incluzive! 

 

E Foarte Bine dar: 

 

a) Fiind o noutate ar trebui 

precizat ce înseamnă CR-

ES! 

- Spațial și logistico-material  

- Ca alocare de resurse 

umane  

b)   Organizarea unei CR-

ES în fiecare școală de masă 

pînă în anul 2024 este 

nerealistă! Ar trebui început 

treptat – dar ferm și bine 

monitorizat (prin cercetare-

dezvoltare, cercetare-acțiune 

în primul an) - în câteva 

școli și județe și apoi extins 

treptat, în 5-10 ani în toată 

țara… 

 (4) Ministerul Educației, la 

propunerea CNEI, va 

supune spre aprobare 

 

Serviciile educaționale și de 

asistență nu pot fi proiectate 



Guvernului reglementări 

specifice privind evaluarea și 

intervenția, serviciile 

educaţionale şi de asistenţă 

oferite copiilor cu dizabilități 

și/sau CES. 

(5) Evaluarea și intervenția 

vor avea ca actori principali 

la nivel județean 

DJIP/DGIP, CJRAE/ 

CMBRAE, iar la nivel local - 

în unitățile școlare de masă - 

compartimentele 

psihopedagogice și CR-ES - 

precum și, după caz, unități 

de învățământ special. 

(6) În evaluare și intervenție 

pot fi implicate și autorități 

ori structuri externe 

sistemului de educație – din 

sfera serviciilor sociale și de 

sănătate. 

(7) Deciziile importante 

privind evaluarea și 

intervenția – orientarea 

școlară și profesională 

(OSP), elaborarea și 

monitorizare Planului 

Educațional Individual, 

stabilirea nivelului și tipului 

de sprijin etc pot fi luate 

numai prin colaborarea 

efectivă în cadrul unei echipe 

multidisciplinare 

(psiholog/pedagog/psihopeda

gog, profesor din școala de 

masa, medic, asistent social), 

atât la nivel județean cât și la 

nivelul unității școlare. 

și implementate în absența 

evaluarii! 

 

 

 

Trebuie menționate 

autoritățile și structurile 

educaționale cu rol 

coordonator în evaluare și 

intervenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară și cooptarea 

unor actori externi 

sistemului educational.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară stabilirea 

imperativă a funcționalității 

echipei multidisciplinare, 

prin HG! 

 Art. 50  

(1) În învățământul 

antepreșcolar, În educația 

timpurie, educația specială 

cu scopul de promovare a 

 

 

Intervenția, ca și educația 

timpurie are ca limite de 

vârstă 0-7 ani, deci nu se 

justifică centrarea doar pe 



incluziunii se organizează 

sub forma grupelor de 

intervenție timpurie, la copiii 

cu dizabilități pentru care 

pot fi realizate la această 

vârstă evaluarea și 

proiectarea de servicii 

necesare (cei cu 

surdocecitate/dizabilități 

senzoriale multiple etc) 

asigurându-se activități 

specifice suplimentare de 

recuperare abilitare-

reabilitare și compensare, 

precum și servicii 

specializate de asistenţă 

socială, medicale, 

psihologice, consiliere, 

audiometrie, ortofonie, 

corelate și potrivite nevoilor 

educaționale specifice. 

Modul de organizare, 

terapiile și serviciile de 

intervenție timpurie sunt 

reglementate prin 

metodologie aprobată prin 

ordin al ministrului 

educației.  

(2)Autoritățile educaționale 

și instituțiile de învățământ 

vor lua masuri adecvate de 

înlesnire a accesului și 

participării școlare a 

persoanelor cu dizabilități 

prin:  

   a) facilitarea învățării 

caracterelor Braille, a 

sistemelor alternative de 

scriere, a mijloacelor 

augmentative si alternative, 

a mijloacelor si formelor de 

comunicare si orientare si a 

aptitudinilor de mobilitate, 

precum si facilitarea 

sprijinului si indrumarii 

intre persoanele cu aceleasi 

probleme;  

vîrsta antepreșcolară (0-3 

ani)… 

 

 

 

Convenția ONU din 2006 

privind persoanele cu 

dizabilități utilizează 

expresia de abilitare-

reabilitare – ca înlocuitor la 

noi pentru recuperare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul 2 reproduce 

aproape integral prevederile 

punctelor a, b și c, alineatul 

3 din articolul 24 – 

EDUCAȚIA - al Convenției 

ONU din 2006 (deschisă spre 

ratificare în 2007) privind 

drepturile persoanelor cu 

dizabilități, ratificată de țara 

noastră prin Legea nr. 

221/2010. 

 



   b) facilitarea învățării 

limbajului mimico-gestual si 

promovarea identitatii 

lingvistice a persoanelor cu 

dizabilități de auz;  

   c) asigurarea educatiei 

persoanelor si mai ales a 

copiilor, care sunt 

nevazatori, surzi sau cu 

surdo-cecitate, prin cele mai 

adecvate si individualizate 

limbaje, cai si modalități, 

precum și în medii care să le 

favorizeze o maxima 

dezvoltare scolară și socială. 

Art. 51 (1) În 

învățământul 

preuniversitar 

obligatoriu, începând cu 

grupa mică din 

învățământul preșcolar, 

educația specială se va 

realiza în baza unui 

sistem de sprijin pe cinci 

niveluri, astfel:  

 

 

 

 

 

a) Sprijinul incluziv 

general de nivel 1, ca 

formă de educație 

incluzivă, de care 

beneficiază 

preșcolarul/elevul cu 

dizabilități/nevoi 

speciale/tulburări 

specifice de învăţare 

ușoare și pe care cadrul 

didactic îl poate oferi 

singur, în condiții de 

predare obișnuite, în 

Art. 51 (1) În învățământul 

preuniversitar obligatoriu, 

începând cu grupa mică din 

învățământul preșcolar, 

stimularea incluziunii și 

asigurarea educației speciale, 

cu prioritate în contexte 

integrate, se vor realiza în 

baza unui sistem de sprijin 

pe trei niveluri, astfel: 

 

 

 

 

 

Sprijinul incluziv general de 

nivel 1, ca abordare 

generală, de educație 

incluzivă, de care beneficiază 

toți preșcolarii/elevii din 

unitatea școlară de masă cu 

dizabilități/nevoi 

speciale/tulburări specifice 

de învăţare ușoare și pe care 

cadrul didactic îl poate oferi 

singur, în condiții de 

predare-învățare obișnuite, 

în unitatea de învățământ de 

Sistemul de sprijin 

multinivelar (MTSS sau 

RTI), este conceput mai 

simplu, pe trei niveluri, în 

multe țări din zona 

euroatlantică.  

Detalierea pe cinci niveluri 

poate fi utilă, dar trecerea 

bruscă de la nici un sistem 

(în prezent) la unul cu cinci 

niveluri nu este realistă. 

Majoritatea respondenților 

la chestionar – 58,75% - 

afirmă că au înțeles în mica 

măsură „ „ce anume 

presupune fiecare dintre 

cele cinci niveluri ale 

sistemului de sprijin” iar 

13,13% nu au înțeles deloc. 

 

 

Acest nivel este adresabil 

tuturor copiilor/elevilor din 

învățământ, nu doar celor 

cu dizabilități! 

La întrebarea 

corespunzătoare din 

chestionar, 57.50% au 

răspuns că nivelul 1 

”Trebuie să asigure șanse 

egale de succes școlar pentru 

toți copiii/elevii din școli”. 



unitatea de învățământ 

de masă, sub formă de 

activități individuale de 

sprijin și aranjamente de 

predare-evaluare 

flexibile, prin consultarea 

specialiștilor din cadrul 

compartimentului de 

asistență 

psihopedagogică. Acest 

tip de sprijin poate 

include și intervenții 

specifice ale unor 

specialiști din 

compartimentul de 

asistență 

psihopedagogică, 

individualizate în acord 

cu nevoile de dezvoltare 

ale preșcolarului/elevului 

.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Sprijin incluziv de 

nivel 2, ca formă de 

educație incluzivă, de 

care beneficiază 

preșcolarul/elevul cu 

dizabilități/nevoi speciale 

care presupune prezența 

unui cadru didactic de 

sprijin, a unui asistent 

personal, a unui 

facilitator, a unui 

interpret mimico-gestual, 

a unui consilier școlar, a 

unui psiholog, a altui 

masa. sub formă de activități 

individuale de sprijin și 

aranjamente de predare-

evaluare flexibile,  

În școala de masă este 

necesară cunoașterea și 

aplicarea - de către toate 

cadrele didactice - a 

pedagogiei și didacticii 

incluzive, a instruirii 

differentiate, potrivit 

particularităților 

individuale.  

Este posibilă în anumite 

situații și consultarea de 

către cadrele didactice a 

specialiștilor – în afara 

grupei/clasei - din cadrul 

compartimentului de 

asistență psihopedagogică ori 

a CR-ES.  

Acest tip de sprijin poate 

include și intervenții 

specifice ale unor specialiști 

din compartimentul de 

asistență psihopedagogică, 

individualizate în acord cu 

nevoile de dezvoltare ale 

preșcolarului/elevului . 

 

Sprijin incluziv de nivel 2, 

prin intervenții integrate de 

educație specială, aplicate 

mai ales în grup, de care 

beneficiază preșcolarul/ 

elevul cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale.  

La acest nivel sprijinul 

presupune:  

a) prezența – cotidiană sau 

periodică - în clasă obișnuită 

a unui cadru didactic de 

sprijin, a unui asistent 

Aici este esența schimbării 

de paradigmă, de la 

marginalizare și segregare 

spre incluziune. 

Este necesară o nouă 

abordare psihopedagogică 

generală, o pedagogie 

suportivă, pentru toți 

copiii/elevii. De la sprijin și 

atenție doar pentru unii la 

suport în învățare și atenție 

acordată pentru toți și 

pentru fiecare dintre cei 

care învață, în mod 

echitabil… 

Nici un copil/elev nu trebuie 

să rămână în urmă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea nivelurilor de 

sprijin în acest proiect ni se 

pare prea detaliată, unele 

prevederi s-ar potrivi mai 

bine într-un regulament sau 

metodologie de aplicare. 

 

 

 

 

 

 

Sunt comprimate aici 

nivelurile 2 și 3, care în 

varianta de proiect par 

relativ asemănătoare… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



specialist sau a unei 

alternanțe a acestora și 

care necesită și 

intervenția regulată a 

altor specialiști, care să 

sprijine procesul de 

predare-învățare, proces 

care se poate desfășura 

în totalitate în sala de 

clasă obișnuită, din 

unitatea de învățământ 

de masă. 

 

 

 

 

 

 

c) Sprijinul incluziv de 

nivel 3, ca formă de 

educație incluzivă de 

care beneficiază 

preșcolarul/elevul ale 

cărui dizabilități/nevoi 

speciale impun 

intervenții 

individualizate ale unor 

specialiști, care să 

desfășoare activități de 

sprijin ce nu se pot 

organiza în sala de clasă 

obișnuită a unității de 

învățământ de masă, în 

condiții normale. În 

această situație, 

elevul/preșcolarul 

beneficiază de o reducere 

a componentei curiculare 

cu cel mult 20%, pentru 

a permite activități 

terapeutice cu logopezi, 

kinetoterapeuți, 

consilieri școlari, 

personal, a unui facilitator, a 

unui interpret mimico-

gestual, a unui consilier 

școlar, a unui psiholog, a 

altui specialist sau a unei 

alternanțe a acestora;  

b) intervenția regulată a 

unor specialiști din 

compartimentul de asistență 

psihopedagogică și/sau CR-

ES, a unui logoped ori 

kinetoterapeut, care să 

sprijine procesul de predare-

învățare și dezvoltarea 

copilului/elevului atât în sala 

de clasă din unitatea de 

învățământ de masă, cât și în 

spațiile corespunzătoare din 

această școală, în timpul sau 

în afara orelor de curs. 

 

c) Sprijinul special de nivel 

3, ca formă dominantă de 

educație specială, sprijin 

oferit în contexte separate, 

cu responsabilitatea 

principală pentru 

implementare a unui 

cadrudidactic specializat, 

care predă la o clasă/grupă 

specială din școala de masă 

sau într-o unitate de 

învățământ special. 

Acest nivel de suport, 

preponderent individualizat, 

este asigurat acelor 

preșcolari/elevi ale căror 

obiective de creștere, 

dezvoltare sau învățare nu 

pot fi atinse prin măsuri de 

sprijin incluziv de la nivelul 

1 și 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restul prevederilor de la c 

(nivel 3) ca si de la d (nivel 

4) sunt prea detaliate, dificil 

de înțeles și aplicat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



psihologi școlari, după 

caz, în spații dedicate. 

Elevul/preșcolarul 

beneficiază de suport 

educaţional 

individualizat sau 

asigurat în grupuri de 

lucru mici, oferit de 

cadre didactice de 

sprijin, în timpul și în 

afara orelor de curs.  

d) Sprijinul incluziv de 

nivel 4, ca formă de 

educație incluzivă de 

care beneficiază 

preșcolarul/elevul ale 

cărui dizabilități/nevoi 

speciale presupun un 

nivel sporit de asistență 

și intervenții 

individualizate complexe 

și integrate. 

Elevul/preșcolarul 

beneficiază de 

curriculum diferențiat și 

programe speciale, 

desfășoară între 50 și 

90% din activitățile de 

învățare în spații speciale 

din cadrul unităților de 

învățământ de masă, în 

grupuri reduse, și 

participă la activități 

limitate de educație 

generală, în funcție de 

propriul profil. e)  

Sprijinul special de nivel 

5, ca formă de educație 

specială, a cărui 

responsabilitate 

principală pentru 

implementare revine 

cadrului didactic din 

unitățile de învățământ 

special, este asigurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul 5 devine 3, cu 

prevederi ușor reformulate - 

a se vedea mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



acelor preșcolari/elevi ale 

căror obiective de 

creștere, dezvoltare sau 

învățare nu pot fi atinse 

prin măsuri de sprijin 

incluziv.  (2)  

Nivelul de sprijin necesar 

este stabilit de 

DJIP/DMBIP, cu avizul 

directorului unității de 

învățământ, la 

propunerea specialiștilor 

din cadrul 

compartimentelor de 

asistență 

psihopedagogică, la 

începutul învățământului 

obligatoriu, în baza unei 

evaluări de specialitate, 

prin teste standardizate 

conform unei 

metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului 

educației.  

 

 

(3) Evaluarea se 

realizează corespunzător 

nivelului de vârstă și de 

școlarizare. În funcţie de 

evoluţia 

preșcolarului/elevului, 

cadrul didactic care a 

lucrat cu 

preșcolarul/elevul în 

cauză, poate face, pentru 

acesta, propuneri de 

orientare și reorientare 

între niveluri. Decizia de 

orientare sau reorientare 

va fi reevaluată cel puțin 

la intrarea în 

învățământul primar și 

la finalizarea fiecărui 

 

 

 

 

Nivelul de sprijin necesar 

este stabilit și monitorizat de 

CJRAE/CMBRAE și 

aprobat de DJIP/DMBIP, cu 

avizul directorului unității 

de învățământ, la 

propunerea specialiștilor din 

cadrul compartimentelor de 

asistență psihopedagogică, la 

începutul învățământului 

obligatoriu, în baza unei 

evaluări de specialitate, prin 

teste standardizate conform 

metodologiei privind 

evaluarea și intervenția 

educațională la persoane cu 

dizabilități și/sau CES, 

aprobate prin ordin al 

ministrului educației.  

 

(3) Evaluarea se realizează 

corespunzător nivelului de 

vârstă și de școlarizare. În 

funcţie de evoluţia 

preșcolarului/elevului, 

cadrul didactic care a lucrat 

cu preșcolarul/elevul în 

cauză, poate face, pentru 

acesta, propuneri de 

orientare și reorientare între 

niveluri. Decizia de orientare 

sau reorientare va fi 

reevaluată cel puțin la 

intrarea în învățământul 

primar și la finalizarea 

fiecărui nivel de învățământ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt multe prevederi de 

detaliu, pentru un viitor 

regulament sau metodologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nivel de învățământ.  

(4) Decizia prevăzută la 

alin. (3) va include 

minimal informații 

privind nivelul de sprijin, 

toate serviciile de sprijin, 

interpretare și asistentă 

acordate, informații 

privind nevoia 

organizării diferențiate a 

predării și evaluării, 

alături de modalitatea de 

monitorizare și evaluare 

a impactului intervenției.  

(5) Specialiștii din cadrul 

compartimentului de 

asistență 

psihopedagogică, 

constituit la nivelul 

fiecărei unități de 

învățământ 

preuniversitar, au 

obligaţia de a monitoriza 

evoluţia 

preșcolarului/elevului, 

pentru a propune, în 

funcție de evoluția 

acestuia, fie menţinerea 

la nivelul de 

sprijin/clasa/unitatea de 

învățământ respectivă, 

fie reorientarea către alt 

nivel de 

sprijin/clasă/unitate de 

învățământ care să 

corespundă nivelului 

psihoindividual și tipului 

de intervenție impus de 

dizabilitatea și de nivelul 

de severitate a acesteia.  

Art. 52 

Art. 52 (1) În baza 

deciziei privind nivelul și 

tipul de sprijin, 

 

 

(4) Decizia prevăzută la alin. 

(3) va include minimal 

informații privind nivelul de 

sprijin, toate serviciile de 

sprijin, interpretare și 

asistentă acordate, 

informații privind nevoia 

organizării diferențiate a 

predării și evaluării, alături 

de modalitatea de 

monitorizare și evaluare a 

impactului intervenției.  

(5) Specialiștii din cadrul 

compartimentului de 

asistență psihopedagogică, 

constituit la nivelul fiecărei 

unități de învățământ 

preuniversitar, au obligaţia 

de a monitoriza evoluţia 

preșcolarului/elevului, 

pentru a propune, în funcție 

de evoluția acestuia, fie 

menţinerea la nivelul de 

sprijin/clasa/unitatea de 

învățământ respectivă, fie 

reorientarea către alt nivel 

de sprijin/clasă/unitate de 

învățământ care să 

corespundă nivelului 

psihoindividual și tipului de 

intervenție impus de 

dizabilitatea și de nivelul de 

severitate a acesteia. 

 

 

 

Art. 52 (1) În baza deciziei 

privind nivelul și tipul de 

sprijin, specialiștii din 

compartimentele de asistență 

psihopedagogică și/sau CR-

 

 

 

 

Ibidem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt prevederi de detaliu, de 

utilizat poate la un viitor 

regulament sau metodologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 



specialiștii din 

compartimentele de 

asistență 

psihopedagogică, după 

consultarea 

părinților/reprezentantul

ui legal, elaborează 

Planul individualizat de 

servicii familiale sau 

Planul personal de 

educație specială, 

instrumente care fac 

parte din portofoliul 

educațional și sunt 

comunicate părinților/ 

reprezentantului legal, 

precum și tuturor 

cadrelor didactice din 

unitatea de învățământ.  

 

(3) Planul personal de 

educație specială 

reprezintă instrumentul 

de organizare și realizare 

coordonată a procesului 

educațional destinat 

elevilor.  

 

 

 

 

 

 

Art. 53 

(2) Serviciile de sprijin 

menționate la art. 51 și 

art. 52 sunt asigurate de 

către specialiștii din 

compartimentele 

psihopedagogice, 

constituite la nivelul 

ES, după consultarea 

părinților/reprezentantului 

legal, elaborează Planul 

Educațional Individualizat 

(PEI) instrument care face 

parte obligatoriu din 

portofoliul educațional al 

unui copil/elev cu dizabilități 

și/sau CES, indiferent de 

contextul educațional. PEI 

este comunicat, în mod 

confidențial părinților/ 

reprezentantului legal, 

precum și cadrelor didactice 

care predau la grupa/clasa 

respectivă.  

 

 

(3) Planul Educațional 

Individualizat este realizat 

cât mai mult posibil prin 

raportare la curriculum-ul 

national corespunzător 

vîrstei și clasei, cu adaptările 

și completările curriculare 

necesare egalizării șanselor. 

PEI reprezintă instrumentul 

de organizare și realizare 

coordonată a procesului 

educațional destinat 

copiilor/elevilor cu CES, 

inclusiv a evaluării 

rezultatelor școlare. 

 

 

Art 53 

(2) Serviciile de sprijin 

menționate la art. 51 și art. 

52 sunt asigurate, cu 

prioritate, de către 

specialiștii din 

compartimentele 

psihopedagogice și/sau cei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul Educational 

Individualizat 

(Individualised  

Education Plan) este  

azi în lume cea mai 

răspîndită modalitate de 

design curricular pentru 

acești copii/elevi. 

Obligativitatea și 

responsabilitatea  

PEI pot spori șansele de 

acces și progres școlar, dacă 

este conceput și monitorizat 

corespunzător…  

Soluția PEI este agreată de 

51,25% dintre respondenții 

la chestionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie menționate aici 



fiecărei unități de 

învățământ 

preuniversitar, și de 

către specialiștii din 

cadrul unităților de 

învățământ special, care 

reprezintă centre-resursă 

pentru educația specială 

din toate unitățile de 

învățământ *. În lipsa 

personalului necesar, 

directorul unității de 

învățământ, cu acordul 

Consiliului de 

Administrație, poate 

achiziționa serviciile 

necesare îndeplinirii 

obligațiilor legale.  

 

 

din camera de resurse 

pentru educație specială ori 

de cei care predau la clase 

speciale constituite la nivelul 

unităților de învățământ 

preuniversitar 

(3) Unele servicii poate fi 

asigurate și de către 

specialiștii din cadrul 

unităților de învățământ 

special, dacă acestea 

reprezintă efectiv centre-

resursă pentru educația 

specială din toate unitățile de 

învățământ .  

(4) În lipsa personalului 

necesar, directorul unității de 

învățământ, cu acordul 

Consiliului de Administrație, 

poate achiziționa serviciile 

necesare îndeplinirii 

obligațiilor legale.  

toate structurile de sprijin – 

de nivel 2 și 3, cu prioritate 

cele disponibile în școala de 

masa. 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesar un articol 

distinct pentru unitățile de 

învățământ special. 

 

 

 

 

 

 

Această prevedere va trebui 

detaliată și precizată prin 

legislația secundară. 

Art 53 

4) Preșcolarii/ elevii cu 

dizabilități/nevoi 

cerințe/necesități speciale 

şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ incluzive de 

masa sau în unități de 

învățământ special, 

inclusiv cei şcolarizaţi în 

alt judeţ decât cel de 

domiciliu, beneficiază de 

una dintre următoarele 

forme de sprijin:  

a) de vouchere 

educaționale în cuantum 

fix, pentru servicii de 

sprijin și materiale 

suport;  

 

 

Art 53 

5) Preșcolarii/ elevii cu 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale 

şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ de masa - în 

contexte incluzive - sau în 

unități de învățământ 

special, inclusiv cei 

şcolarizaţi în alt judeţ decât 

cel de domiciliu, beneficiază 

de una dintre următoarele 

forme de sprijin:  

a) de vouchere educaționale 

în cuantum fix, pentru 

servicii de sprijin și 

materiale suport;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este foarte bine, dar trebuie 

reglementări cât mai clare 

de aplicare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) de asistenţă socială 

completă, constând în 

asigurarea alocaţiei 

zilnice de hrană, a 

rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a 

îmbrăcămintei şi a 

încălţămintei, în 

cuantum egal cu cel 

pentru copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie a 

copilului, precum şi de 

găzduire gratuită în 

internate sau în centrele 

de asistare pentru copiii 

cu dizabilități/nevoi 

speciale din cadrul 

direcţiilor generale 

județene/direcția 

municipiului Bucureşti 

de asistenţă socială şi 

protecţia copilului. 

 

Art. 54  

(1) Durata şcolarizării 

elevilor cu nevoi speciale 

poate fi diferită de cea 

precizată prin prezenta 

lege şi se stabileşte, în 

funcţie de nevoile 

individuale, de tipul şi 

nivelul de severitate a 

dizabilităţii și al nevoii 

educaționale speciale, 

conform metodologiei 

aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei.  

 

 

(2) Educația specială 

dispune de planuri de 

învăţământ, de programe 

şcolare, de programe de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 54  

(1) Durata şcolarizării 

copiilor/ elevilor cu 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale poate fi 

diferită de cea precizată prin 

prezenta lege şi se stabileşte, 

în funcţie de particularitățile 

și nevoile individuale, de 

tipul şi nivelul de severitate a 

dizabilităţii și de 

complexitatea necesităților 

educaționale speciale, 

conform metodologiei 

aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei.  

 

(2) Educația specială dispune 

de planuri de învăţământ, de 

programe şcolare, de 

 

Punctul b ar trebui gîndit cu 

mare atenție! Este ceea ce se 

întâmplă în prezent, prin 

legislația în vigoare, dar 

care nu se mai justifică dacă 

va apare punctul a). Cele 

menționate aici (la b) 

reprezintă mai degrabă 

prestații de asistență 

socială… care existau și în 

legislația anterioră anului 

1990 (Legea nr. 3/1970 și 

instrucțiunile de aplicare), 

dar atunci se acordau 

diferențiat, în funcție de 

veniturile unei familii…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugiri care să precizeze 

mai bine terminologia și 

referințele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



asistenţă 

psihopedagogică, de 

manuale şi de 

metodologii didactice 

alternative, adaptate 

tipului și nivelului de 

severitate a dizabilității şi 

aprobate prin ordin al 

ministrului educației.  

 

(3) Prin excepție de la 

prevederile art. 111 alin. 

(2), la calculul finanțării 

de bază, finanțarea pe 

elev/preșcolar care 

beneficiază de nivel 1-2 

de sprijin se va calcula 

aplicând la costul 

standard per elev un 

coeficient de multiplicare 

egal cu nivelul de sprijin, 

conform art. 111 alin.(5).  

(4) Prin excepție de la 

prevederile art. 111 alin. 

(2), la calculul finanțării 

de bază, finanțarea pe 

elev/preșcolar care 

beneficiază de nivel 3 –4 

de sprijin se va calcula 

aplicând la costul 

standard per elev un 

coeficient de multiplicare 

egal cu nivelul de sprijin, 

conform art. 111 alin.(4).  

 

 

programe de asistenţă 

psihopedagogică, de manuale 

şi de metodologii didactice 

alternative, adaptate tipului 

și nivelului de severitate a 

dizabilității şi aprobate prin 

ordin al ministrului 

educației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol nou (55 bis). 

(1) La nivelul 3 al sistemului 

de sprijin pot oferi servicii 

educaționale, pentru 

copii/elevi cu dizabilități 

și/sau CES:  

a) grupele/clasele speciale 

constituite în școli de masă, 

care trebuie să devină 

 

Acest alineat nu se mai 

justifică, deoarece la art. 52, 

alin. 2 și 3 este prevăzut PEI 

(Planul Educational 

Individiualizat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste prevederi par 

corecte, echitabile dar ele 

trebuie bine analizate, 

cîntărite. 

Este necesară revizuirea la 3 

niveluri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oare nu ar trebui precizat 

aici și ceva legat de nivelul 5 

(adică 3) (al claselor și 

școlilor speciale)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitățile de învățământ 

special, ca și grupele/clasele 

speciale din școlile de masă 

sunt menționate doar 

incidental la capitolul V, 

precum și la alte secțiuni – 

fără a exista legătură, 



treptat Centre de resurse 

pentru educație specială în 

aceste școli  

b) unitățile de învățământ 

special, care vor avea ca 

funcții, în mod progresiv: 

- centre de resurse 

pentru școlile de masa 

- școlarizarea mai ales 

a unor copii/elevi cu 

dizabilități senzoriale ori 

asociate ori alți copii/elevi a 

căror dezvoltare nu poate fi 

sprijinită prin măsurile de 

nivel 1 sau 2, inclusiv prin 

clase speciale în școli de 

masă. 

(2) Pentru organizarea și  

funcționarea 

grupelor/claselor speciale și 

a unităților de învățămînt 

special – în contextul 

incluziunii - Ministerul 

Educației va elabora o 

metodologie distinctă. 

coerență… 

 

 

 

 

 

Funcționalitatea unităților 

școlare speciale a fost 

identificată ca atare de  

43,13% dintre respondenții 

la chestionar, în vreme ce 

24.38 consideră că acestea 

trebuie să funcționeze la fel 

ca în prezent iar 17,50% 

consideră că rolul dominant 

ar trebui să fie acela de 

„centru de resurse pentru 

școlile de masa”. 

Capitolul VI Școala din 

spital  

Art. 56 

(2) Pentru copiii, 

preșcolarii și elevii care, 

din motive medicale sau 

din cauza unei dizabilităţi, 

sunt nedeplasabili, se 

organizează şcolarizare la 

domiciliu, pe o perioadă 

determinată, în funcție 

de nevoile acestora. 

 

 Este un articol  

care ar trebui mai bine 

analizat și reformulat. Dacă 

titlul de capitol este Școala 

din spital cum putem 

justifica aici școlarizarea la 

domiciliu? 

Școlarizarea la domiciliu a 

copiilor a copiilor cu 

dizabilități a fost 

reglementată începînd cu 

anul 1994 (în baza Legii 

nr.53/1992) și apoi prin 

Legea 448/2006 și Ordinul 

nr. 5575/2011. 

Școlarizarea la domiciliu  

trebuie menționată și la 

Cap. V! 

 

 



Art. 56 

(14) Ministerul Educației 

va elabora o programă 

școlară diferențiată de 

susținere a evaluării 

naționale și a examenului 

național de bacalaureat 

pentru elevii cuprinși în 

forma de școlarizare din 

spital, dar și pentru toți 

elevii cu dizabilități/nevoi 

speciale. 

 

 

Art. 56 

(14) Ministerul Educației va 

elabora o programă școlară 

diferențiată de susținere a 

evaluării naționale și a 

examenului național de 

bacalaureat pentru elevii 

cuprinși în forma de 

școlarizare din spital, dar și 

pentru toți elevii cu 

dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale. 

Pentru absolvenții cu 

dizabilități și/sau cerințe 

speciale ME elaborează 

anual proceduri de 

adaptarea a examenelor 

naționale (clasa VIII și clasa 

XII a).  

 

Această prevedere – 

reformulată și completată - 

s-ar justifica mai degrabă la 

capitolul V – Educație 

specială și educație 

incluzivă! 

Art. 56 

(16) Începând cu anul 

școlar 2023-2024, 

formațiunile de studiu 

constituite la nivelul 

spitalelor și care 

funcționează în cadrul 

școlilor/liceelor speciale, 

se transferă la școlile din 

spital înființate în cadrul 

instituțiilor de 

învățământ superior de 

medicină și farmacie (?!) 

  

Nu este o prevedere prea 

clară, pare mai degrabă una 

de detaliu și nu rezultă 

justificarea acesteia! 

 

 

 

 

 

Art. 66  

(1) Curriculumul 

naţional pentru educaţia 

timpurie este centrat pe 

dezvoltarea fizică, 

cognitivă, emoţională şi 

socială a copiilor, 

respectiv pe remedierea 

timpurie a eventualelor 

întârzieri în dezvoltare.  

(1) Curriculumul naţional 

pentru educaţia timpurie 

este centrat pe dezvoltarea 

fizică, cognitivă, emoţională 

şi socială a copiilor, respectiv 

pe remedierea intervenția 

timpurie asupra eventualelor 

întârzieri în dezvoltare. 

Remedierea este un termen 

depășit în contextul 

activităților sociumane, dacă 

se ține seama de drepturi, 

egalitate și demnitate 

umană… 

A remedia se referă la ceva 

stricat, greșit…deci o 

viziune predominant bio-

medicală asupra ființei 

umane, depășită de viziunea 

actuală bio-psiho-socială 

(OMS 2001, 2007) asupra 

funcționării și dizabilității la 

oameni!  

Propunem în loc de 

remediere: 

-compensare  



sau 

-remobilizare cunoștințe  
https://www.education.gouv.fr/ete-

2022-les-vacances-apprenantes-

303834 

(2) La nivelul 

DJIP/DMBIP, se 

constituie echipe 

multidisciplinare menite 

să realizeze evaluarea, 

depistarea, intervenția 

timpurie, asistenţa 

psihopedagogică și 

monitorizarea 

corespunzătoare a 

tuturor copiilor 

identificați cu abilități 

cognitive scăzute în raport 

cu vârsta și nivelul lor de 

școlarizare. 

 Nu vedem utilitatea aici (la 

curriculum) și nici modul de 

formulare a acestui alineat 

(e vorba doar de abilități 

cognitive scăzute)?! 

Si acest alineat, reformulat 

s-ar justifica mai degrabă la 

Cap. V! 

Este foarte bună ideea 

echipelor multidisciplinare, 

dar nu doar la nivel 

județean ci și în fiecare 

unitate școlară de masa, 

prin cooptarea 

profesioniștilor de la 

compartimentele 

psihopedagogice și a celor de 

la camera resursă pentru 

educație specială. 

Art. 74  

(2) Unitățile de 

învățământ liceal cu 

statut de Colegiu 

național pot organiza 

concurs de admitere în 

clasa a IX-a, pentru 

maximum 90% din 

numărul de locuri 

atribuite prin planul de 

școlarizare. Restul 

locurilor se ocupă prin 

repartiție computerizată, 

în urma susținerii 

evaluării naționale. 

 

 Este un alineat care trebuie 

mai bine analizat și 

reformulat din perspectiva 

echității, a egalității de 

șanse, mai ales cu referire la 

diferențele socio-economice 

dintre familii! 

Există riscul creșterii 

inechității în educație! 

De ce nu se precizeaza mai 

explicit, cu mai multe 

prevederi, evaluarea 

națională?  Se poate deduce 

că accentul cade de fapt pe 

concursul de admitere? 

De ce nu apar la examenele 

naționale (cl.VIII) precizari 

privind locurile speciale 

pentru CES? (pentru care 

există deja, din 2020, 

reglementări ale ME, în 

baza unei Hotărîri a 

CNCD)… 

Capitolul X Excelența 

școlară și pilotarea în 

învățământ 

Excelența trebuie privită ca 

un concept holistic și integrat 

asupra învățării, dezvoltării 

Nu apare o definiție clară a 

„excelenței școlare„, ea este 

cumva implicită la art. 81 - 

https://www.education.gouv.fr/ete-2022-les-vacances-apprenantes-303834
https://www.education.gouv.fr/ete-2022-les-vacances-apprenantes-303834
https://www.education.gouv.fr/ete-2022-les-vacances-apprenantes-303834


 și educației. Trebuie luate în 

considerare o gamă largă de 

talente, calitatea procesului 

educației, mobilizarea celor 

care învață și a profesorilor. 

Excelența este 

complementară cu șansele 

egale și cu incluziunea. 

(EUNEC, Excellence in 

Education, 2012, pg. 68) 

elevi cu rezultate deosebite la 

olimpiade sau competiții... 

În literatura de specialitate 

și experiența școlară din 

Europa excelența nu se 

referă doar la cei capabili de 

performanțe deosebite 

(înalte) la olimpiade sau alte 

competiții... 

Dacă legiutorul se referă 

doar la anumiți copii/elevi – 

cei cu rezultate deosebite la 

competiții – atunci ar trebui 

reconsiderată și 

denumirea... 

În LEN 2011 (încă actuală) 

avem o altă expresie: 

„copiii şi tinerii capabili de 

performanţe înalte„   

 

DISCUȚIE LA CAPITOLUL X (EXCELENȚA) 

 

Cum putem justifica asocierea excelenței cu pilotarea în învățământ? 

Dacă este corectă asocierea excelenței doar cu rezultatele deosebite ale unor elevi la 

olimpiade? 

 

În literatura de specialitate și în legislația de educație din lume termenul cel mai utilizat 

– echivalent cu rezultatele (posibile) deosebite la olimpiade) este „suprdotarea„ (gifted-

En., surdue-Fr.) 

Pe continentul nostru funționează „European Council for High Ability 

(ECHA)/Consiliul European pentru abilitate/abilități înaltă(e)... 

Consiliul Europei a adoptat în 1994, în cadrul Adunării Generale o recomandare - 

Recommendation 1248 (1994) Education for gifted children/Educația pentru copii 

supradotați. 

Unele dintre recomandările din 1994 merită amintite aici, în contextul acestui proiect de 

lege: 

Legislation should recognise and respect 

individual differences. Highly gifted 

children, as with other categories, need 

adequate educational opportunities to 

develop their full potential. 

Legislația ar trebui să recunoască și să 

respecte diferențele individuale. Copii cu 

supradotare înaltă, ca și alte categorii, au 

nevoie de oportunități educaționale 

adecvate, pentru a-și dezvolta întregul 

potential. 

The ordinary school system should be 

made flexible enough to enable the needs 

of high performers or talented students 

to be met. 

Sistemul școlar obișnuit (de masă) ar 

trebui să fie suficient de flexibil pentru a 

permite răspunsul la necesităților elevilor 

cu performanțe înalte ori cei talentați. 

Special educational provision should, 

however, in no way privilege one group 

of children to the detriment of the 

Furnizarea unei educații speciale ar trebui 

totuși să nu privilegieze în nici un fel un 

grup de copii, în detrimental altora. 



others. 

Any special provision for highly gifted 

or talented students should be 

administered with discretion, to avoid 

the innate danger of labelling, with all 

its undesired consequences to society. 

Orice prevederi/măsuri pentru cei cu 

supradotare înaltă sau talentați ar trebui 

administrate cu discreție, pentru a evita 

pericolul înnăscut al etichetării, cu toate 

consecințele nedorite pentru societate.  

 

Unele țări din Europa (Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Slovenia, Ungaria), precum și 

Israel ori Canada au cuprins problematica supradotării în sfera educației (cerințelor) 

speciale… 

In SUA CEC (Consiliul copiilor exceptionali) utilizeaza sintagma respectiva – copii 

excepționali - atât cu referire la cei supradotati cât si la cei cu dizabilitati, precum si 

sintagma dubla exceptionalitate (twice exceptional) pentru cei supradotați si cu o 

dizabilitate...Diverse surse apreciaza aceste situatii ca fiind între 5-10% din cei cu 

supradotare... 

Text proiect Text propus Observații 

Cap X 

Secțiunea 2 Pilotarea în 

învățământul 

preuniversitar  

Art. 83 

(3) În unitățile pilot, 

organizate pentru pilotarea 

experimentală și de 

aplicație și pentru pilotarea 

unor modele noi sau 

alternative de educație, 

procesul de învățământ se 

poate desfășura prin 

aplicarea unui alt tip de 

structură a învățământului 

preuniversitar, alt 

curriculum, alt tip de 

evaluare, alt tip de 

admitere în ciclul secundar 

superior, alt tip de 

management al unității de 

învățământ preuniversitar, 

alt sistem de finanțare, altă 

structură a anului școlar 

decât cele stabilite de 

prezenta lege, precum și 

utilizarea unor manuale și 

resurse școlare inovative. 

Acest tip de pilotare poate 

include și modele 

educaționale bilingve, care 

vizează studiul în limba 

română și o limbă de 

 

 

 

 

 

(3) În unitățile pilot, 

organizate pentru pilotarea 

experimentală și de 

aplicație și pentru pilotarea 

unor modele noi sau 

alternative de educație, 

procesul de învățământ se 

poate desfășura prin 

aplicarea unui alt tip de 

structură a învățământului 

preuniversitar, alt 

curriculum, alt tip de 

evaluare, alt tip de 

admitere în ciclul secundar 

superior, alt tip de 

management al unității de 

învățământ preuniversitar, 

alt sistem de finanțare, altă 

structură a anului școlar 

decât cele stabilite de 

prezenta lege, precum și 

utilizarea unor manuale și 

resurse școlare inovative. 

Acest tip de pilotare poate 

include și modele 

educaționale bilingve, care 

vizează studiul în limba 

română și o limbă de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschiderea multiplă spre 

inovare în acest aliniat este 

de salutat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



circulație internațională, 

începând cu învățământul 

primar.  

 

circulație internațională, 

începând cu învățământul 

primar. Pot fi cuprinse de 

asemenea structuri și  

modele inovative de 

promovare a echității și 

incluziunii în educație. 

Propunem o mica adăugire 

utilă, la un text deja bine 

formulat, pentru a nu se 

crea impresia că pilotarea 

este posibilă doar (sau mai 

ales) la Colegiile naționale, 

așa cum apare la alin. 

Următor (4)…   

 

 

 

 

 

 

 


