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        Principii  

 

Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, fără nici o formă de discriminare. 

Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului 

educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale. 

Statul susţine antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii cu probleme şi nevoi 

sociale, precum şi copiii/elevii/tinerii cu CES - cerinţe educaţionale speciale.  
 

Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe 

educaţionale speciale. Învăţământul special şi special integrat sunt parte 

componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar. 

În România, învăţământul special şi special integrat se adresează tuturor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). 

Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului 

naţional de învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării. 
 

Învăţământul special şi special integrat se realizează pe baza principiilor 

învăţământului democratic, a accesului tuturor copiilor la orice formă de 

educaţie, a dreptului la educaţie diferenţiată şi la pluralism educaţional, a 

dreptului la educaţie la toate nivelurile, indiferent de condiţia socială sau 

materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică ori religioasă sau vreo 

altă îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. 
 

Învăţământul special şi special integrat din Romania este gratuit, în conformitate 

cu prevederile legale. 
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Delimitări conceptuale: 

 

 

     Adaptare curriculară  -  corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu     

posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului 

de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia; 

     Atelier protejat - spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilităţi, în care acestea 

desfăşoară activităţi de dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor, în 

vederea integrării în viaţa activă a tinerilor; poate funcţiona în locaţii 

din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale sau în unităţi de 

învăţământ special. 

Centrul judeţean  de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE) - unitate conexă a 

învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată 

metodologic de inspectoratul şcolar, care desfăşoară servicii de 

asistenţă psihopedagogică pentru părinţi, copii, cadre didactice şi 

care coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, 

activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către centrele 

logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi 

cabinetele de asistenţă psihopedagogica, mediatorii şcolari; 

Certificat de orientare şcolară şi profesională - document/act oficial eliberat de către 

CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 

1/2011, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, 

elevii şi tinerii cu CES în învăţământul de masă sau în învăţământul 

special; 

Cerinţe educaţionale speciale (CES) – necesităţi educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate 

particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă 

natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, 

educaţională etc.); 

Deficienţă – absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (leziune 

anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, 

rezultând în urma unei maladii, unui accident sau unei perturbări, 

care îl impiedică să participe normal la activitate în societate 

Dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sănătate a 

individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintă 

circumstanţele de viaţă ale acestui individ. Datorită acestei relaţii, 

impactul diverselor medii asupra aceluiaşi individ, cu o stare de 

sănătate dată, poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea“ este 

termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi restricţii de 

participare, conform Clasificării internaţionale a funcţionării, 

dizabilităţii şi sănătăţii; 
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Educaţie incluzivă -  proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru 

a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor persoanelor 

din cadrul unei comunităţi; 

Educaţie specială -   ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităţilor 

de învăţare şi asistenţă complexă de recuperare (compensare  

psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor 

care nu reuşesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata 

şcolarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru 

formarea competenţelor de baza în vederea pregătirii pentru viaţa de 

adult; 

Handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficienţe ori incapacităţi şi  care 

limitează sau impiedică îndeplinirea de către individ a unui rol 

aşteptat de societate; 

Incapacitate - limitări funcţionale cauzate de disfunctionaliăţi (deficienţe) fizice, 

intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu şi 

care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate (motrică  

sau cognitivă) ori un comportament; 

Incluziune (şcolară) - procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile 

de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii 

comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau 

dificultăţile acestora; 

Integrare (şcolară) - procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele şi cerinţele şcolii 

pe care o urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu 

membrii grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare cu succes a 

activităţilor şcolare; 

Program de intervenţie personalizat - un instrument de proiectare şi implementare a 

activităţilor educaţional-terapeutice utilizat pentru eficientizarea 

activităţilor de intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute în 

planul de servicii personalizat; 

Plan de servicii personalizat - modalitatea de programare şi coordonare coerentă a 

resurselor şi  serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu 

CES integraţi în unităţi de învăţământ de masă, focalizată pe nevoile 

de dezvoltare ale acestora; 

Profesor itinerant şi de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare în domeniul 

psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, 

compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile 

de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi; 

Şcoală incluzivă - unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de 

discriminare şi segregare. Copiii/Elevii din aceste unităţi de 

învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile educaţionale, 

psihoterapeutice, medicale şi sociale, conform principiilor 

incluziunii sociale, echităţii şi al asigurării egalităţii de şanse; 
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Şcoală profesională specială - institutie şcolară care prin organizarea şi desfăşurarea 

procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează integrarea 

socioprofesională a elevilor prin certificarea calificărilor 

profesionale; 

Şcoală specială - unitatea de învăţământ în care se asigură  de către profesori specializaţi 

educaţie şi intervenţie psihopedagogică persoanelor cu diferite tipuri 

şi  grade de dizabilităţi/deficienţe.    
 

 

Forme de şcolarizare a copiilor/elevilor 

cu CES 

 
 Învăţământul special şi special integrat reprezintă forme de instruire şcolară 

diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, 

destinate persoanelor cu CES; 

 Învăţământul pentru persoanele cu CES care se desfăşoară în unităţile de învăţământ 

special se numeşte învăţământ special. 

 Învăţământul special se organizează, după caz, în unităţi de învăţământ special şi în 

unităţi de învăţământ de masă. Învăţământul special integrat se poate organiza în clase 

speciale şi individual sau în grupe integrate în clase de masă. 
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ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL pot fi înscrişi şi şcolarizaţi, de regulă, 

copii/elevi cu deficienţe/dizabilităţi medii, severe, grave, profunde, asociate în baza 

certificatului de orientare din cadrul CJRAE. 

ÎN GRUPELE/CLASELE INTEGRATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ pot fi înscrişi, 

de regulă, copii/elevi cu dificultăţi/tulburări de învăţare, dificultăţi de adaptare, de 

integrare, precum şi cei cu  deficienţe/dizabilităţi uşoare sau moderate. O astfel de integrare 

se realizează şi individual. 

SE ÎNFIINŢEAZĂ GRUPE/CLASE ÎN CADRUL UNITĂŢILOR SANITARE pentru 

elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai 

mari de 4 săptămâni. 

BENEFICIAZĂ DE ŞCOLARIZARE LA DOMICILIU, pe o perioadă determinată, 

copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe asociate, şi elevii aflaţi în 

stare de convalescenţă de lungă durată, după afecţiuni/traumatisme care au necesitat sau nu 

intervenţii chirurgicale, tratamente spitaliceşti etc. 

ÎN UNITĂŢILE DE REEDUCARE DIN SISTEMUL PENITENCIARELOR pot fi înscrişi 

elevi cu tulburări de comportament care au săvârşit o infracţiune, dar nu răspund penal, fiind 

minori. 

 

INTEGRAREA 

Copiilor/elevilor 

cu CES 

se realizează: 

prin clase şi grupe speciale - pentru copii şi elevi 

cu dizabilităşi - din unităţi şcolare speciale sau din 

şcoli de masă; 

prin şcoli de masă, individual, cu sau fără servicii 

educaţionale de sprijin 

prin grupe sau clase din unităţi sanitare în care 

sunt internaţi copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice 

sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai 

mari de 4 săptămâni 

la domiciliu (şcolarizare itinerantă), pe o perioadă 

determinată 

prin alte structuri şcolare ( de ex. unităţi de 

reeducare din sistemul penitenciar) 
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Învăţământ special Învăţământ special integrat 

 grădiniţe speciale (care pot cuprinde si 

grupe de intervenţie timpurie); 

 grupe de grădiniţă specială organizate în 

şcolile speciale; 

 şcoli speciale pentru toate tipurile şi 

gradele de deficienţe/dizabilităţi; 

 grupe/clase de copii/elevi cu tulburări 

din spectrul autist; 

 unităţi de învăţământ special 

profesional; 

 licee speciale; 

 centre şcolare speciale; 

 clase/şcoli postliceale speciale; 

 centre de zi din centre şcolare pentru 

educaţie incluzivă; 

 centre de educaţie specială; 

 centre de pedagogie curativă; 

 grupe/clase de copii/elevi cu deficienţe 

senzoriale multiple (surdocecitate); 

 şcoli de reeducare pentru elevii cu 

deficienţe comportamentale; 

 clase organizate în spitale, preventorii şi 

penitenciare; 

 centre de zi pentru educaţie/dezvoltare 

timpurie; 

 ateliere protejate. 

 

 grupe de grădiniţă specială integrate în 

grădiniţele de masă; 

 clase speciale compacte integrate în 

şcolile de masă; 

 grupe de elevi cu CES integrate în 

şcolile de masă; 

 elevi cu CES integraţi individual în 

şcolile/grădiniţele de masă; 

 clase speciale de profesionalizare 

integrate în şcoli de masă, în licee şi în 

grupuri şcolare din învăţământul de 

masă; 

 grupe/clase de copii/elevi infestaţi cu 

virusul HIV; 

 centre judeţene logopedice; 

 centre şcolare pentru educaţie incluzivă; 

 centre judeţene de asistenţă 

psihopedagogica; 

 centre judeţene de resurse pentru 

educaţie incluzivă; 

 centre judeţene/al municipiului 

Bucuresti de resurse  şi de asistenţă 

educaţională. 
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Evaluarea copiilor cu CES 

 
 

 Diagnosticarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 

alin. din Legea nr. 1/2011 (Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi 

orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

se realizează de către Centrele Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, (…) 

prin Serviciile de Evaluare şi de Orientare Școlară şi Profesională (…) acordându-se 

prioritate integrării în învăţământul de masă.)  

 Toţi copiii/elevii evaluaţi şi identificaţi cu CES sau cu risc în dezvoltarea competenţelor 

personale vor fi orientaţi şcolar de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE.  

 Orientarea şcolară se face în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, către unităţi de 

învăţământ de masă sau speciale.  

 În situaţia în care copilul este orientat şcolar spre unităţile de învăţământ de masă, acesta 

va beneficia şi de serviciile educaţionale de sprijin.  

Informaţii/sesizări de la: 

- medici pediatri,  

- medici de familie,  

- psihologi,  

- specialiști din DGASPC  

- cadre didactice etc. 

CJRAE 

 

 

 

Echipe 

multidiciplinare 

Evaluare – Comisie CSEI 

Orientarea şcolară 

în funcţie de tipul 

şi gradul 

deficienţei 

Învăţământ de masă 

Învăţământ special 

Şcolarizarea la domiciliu,  

Grupe /clase în spitale 

 

Alternative educaţionale 

Servicii de 

sprijin  -

sprijin 

psihopeda-

gogic SAU 

curriculum 

adaptat 
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 Copilul/Elevul cu CES integrat va fi monitorizat şi evaluat periodic de către comisia 

internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ special la care este încadrat 

profesorul itinerant şi de sprijin, care oferă serviciile de sprijin.  

 Anual, comisia internă de expertiză complexă realizează un raport pe care îl trimite, 

împreună cu dosarul elevului, comisiei din cadrul CJRAE/CMBRAE, propunând 

menţinerea tipului de orientare şcolară sau modificarea acestuia, în funcţie de rezultatele 

evaluării.  

 Este interzisă înscrierea de către conducerea unităţii de învăţământ special a unui 

copil/elev în cadrul învăţământului special fără prezentarea, în prealabil, a hotărârii 

comisiei pentru orientare şcolară si profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE. 

Nerespectarea acestei prevederi sau nerespectarea hotărârii comisiei interne de expertiză 

complexă cu privire la orientarea şcolară şi profesională a copilului atrage sancţionarea 

disciplinară, în condiţiile legii, a persoanei vinovate. 

 

Documente necesare înscrierii la şcoală (CES) 

 

 

 

Dosarul copilului/elevului cuprinde: 

   1. cererea părinţilor/tutorilor; 

   2. copii ale actelor de identitate ale 

părinţilor/tutorilor şi ale 

copiilor/elevilor/tinerilor cu CES; 

   3. certificatul de încadrare într-un grad 

de deficieţă, după caz; 

   4. certificatul medical sau scrisoarea 

medicală; 

   5. raportul şi recomandarea comisiei 

interne de expertiză complexă; 

   6. fişa psihopedagogică; 

   7. fişa de traseu educaţional; 

   8. rezultatul anchetei sociale; 

   9. caracterizarea învățătorului 

/profesorului diriginte. 

 

CJRAE 
 

Orientare şcolară 

şi Profesională 

Învăţământ de masă 

(servicii de sprijin) 

Şcoală specială 

Dosar elev: 

a) certificatul de expertiză; 

b) certificatul de evaluare, orientare şcolară şi 

profesională emis de CJRAE/CMBRAE; 

c) copie de pe actele de identitate ale 

copilului/elevului şi ale părintelui/reprezentantului 

legal; 

d) planul de servicii al copilului propus de comisia 

de evaluare, orientare şcolară şi profesională din 

cadrul CJRAE/CMBRAE; 

e) documentele necesare stabilirii primirii 

drepturilor sociale; 

f) alte documente stabilite prin metodologiile 

elaborate de MECTS. 
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Servicii de sprijin 

 

 Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale 

copiilor, prin evaluare adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea 

reabilitării/recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de 

învăţare. 

 Educaţia specială şi specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CES sau alte 

tipuri de cerinţe educaţionale, să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai 

aproape de dezvoltarea normală, prin acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi 

sociale, formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea 

priceperilor şi a deprinderilor funcţionale utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale 

în comunitate şi asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe 

diferite trepte de învăţământ. 

 Pentru elevii cu CES integraţi în unităţi de învăţământ de masă se asigură servicii 

educaţionale prin profesori itineranţi şi de sprijin pe durata învăţământului preşcolar şi pe 

întreaga perioadă a şcolarizării. 

 

Instituţii de învăţământ implicate în asigurarea serviciilor educaţionale: 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

- Şcoli speciale 

- Şcoli de masă integratoare 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

 

   a) evaluează şi orientează şcolar şi 

profesional, în colaborare cu specialiştii din 

unităţile şcolare, toţi copiii/elevii cu CES;  

   b) emite certificatul de orientare şcolară şi 

profesională;  

   c) identifică unităţile de învăţământ de masă 

de pe raza judeţului care asigură cele mai bune 

condiţii de dezvoltare psihoindividuală în 

funcţie de tipul şi gradul deficienţei;  

   d) oferă consultanţă de specialitate tuturor 

unităţilor de învăţământ în vederea îndeplinirii 

condiţiilor optime pentru asigurarea serviciilor 

educaţionale de sprijin;  

   e) oferă consultanţă de specialitate pentru 

părinţi şi elevi;  

   f) organizează echipe multidisciplinare 

pentru depistarea tuturor copiilor/elevilor cu 

a) realizează depistarea precoce şi asigură 

intervenţia timpurie în cazul copiilor cu CES; 

   b) şcolarizează copii/elevi/tineri cu diverse 

grade şi tipuri de deficienţă; 

   c) realizează terapii specifice pentru copiii 

cu CES din învăţământul special şi din 

învăţământul de masă; 

   d) evaluează şi urmăreşte evoluţia şcolară a 

copiilor cu CES prin intermediul comisiei 

interne de expertiză complexă; 

   e) întocmeşte dosarul 

copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi îl trimite 

către comisia de evaluare şi orientare şcolară şi 

profesională din cadrul CJRAE; 

   f) face propuneri de reorientare dinspre 

şcoală specială spre şcoală de masă şi invers, 

prin intermediul comisiei interne de expertiza 
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CES şi pentru aplicarea planurilor de servicii 

individualizate;  

   g) asigură servicii de orientare a formării 

continue prin parteneriate cu instituţii abilitate;  

   h) organizează întâlniri de lucru, 

simpozioane etc. în vederea diseminării 

exemplelor de bune practici în domeniul 

educaţiei incluzive;  

   i) identifică, în colaborare cu specialiştii 

unităţilor şcolare, copii/elevi cu dificultăţi de 

învăţare, dezvoltare sau de adaptare şcolară 

care se găsesc la un moment dat în situaţie de 

eşec şcolar ori în risc de abandon şcolar şi 

organizează echipe multidisciplinare care să 

asigure servicii de educaţie remedială, 

consiliere psihopedagogică în funcţie de 

nevoile pe termen lung sau scurt ale acestora. 

complexă, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) 

din Legea nr. 1/2011; 

   g) realizează şi aplică planuri de servicii 

individualizate pentru fiecare copil/elev 

evaluat; 

   h) realizează adaptări curriculare şi asigură 

asistenţă psihoeducaţională a copiilor/elevilor 

cu CES integraţi, prin profesori itineranţi şi de 

sprijin; 

   i) propune servicii de sprijin şi/sau terapii 

specifice, după caz; 

   j) oferă consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică cadrelor didactice din 

învăţământul de masă care furnizeaza 

programe de educaţie remedială; 

   k) promovează învăţământul incluziv; 

   l) asigură şcolarizare şi asistenţă 

educaţională şi terapeutică a copiilor/elevilor 

nedeplasabili, prin forme de şcolarizare la 

domiciliul elevului, cu frecvenţă redusă, cu 

scutire de frecvenţă, comasate etc.; 

   m) monitorizează evoluţia copiilor/elevilor 

cu CES; 

   n) oferă asistenţă socială şi servicii în regim 

de semiinternat/internat/centru de zi pentru 

copiii/elevii cu CES care solicită acest lucru; 

informează şi consiliază familiile 

copiilor/elevilor cu CES cu privire la 

problematica educaţiei acestora; 

   o) participă, împreună cu CJRAE, la 

activităţi de informare, formare, perfecţionare 

şi documentare a cadrelor didactice din 

învăţământul obişnuit şi special care se ocupă 

de educaţia copiilor cu CES; 

 

Servicii de sprijin: şcoli speciale/şcoli învăţământ de masă 

 

Servicii de sprijin socio-economice Servicii educaţionale 

- Unităţile de învăţământ (special, 

special integrat sau obişnuit) asigură 

facilităţile şi serviciile necesare de ordin 

ambiental, inclusiv privind accesul în 

instituţie, în raport cu nevoile 

respectivelor categorii de copii/elevi/tineri 

- Copiii, elevii şi tinerii cu CES, integraţi în 

învăţământul de masă, beneficiază de suport 

educaţional prin cadre didactice de 

sprijin/itinerante. 

- Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se 

face de către CJRAE. 
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cu CES. 

- IŞJ, directiile şi autorităţile administraţiei 

publice locale, cu sprijinul MECTS 

asigură serviciile necesare pentru transport 

cu microbuze şcolare, masă şi cazare 

pentru elevii cu CES care frecventează 

cursurile şcolare într-o altă localitate. În 

cazul copiilor/elevilor cu dificultăţi de 

autonomie locomotorie se asigură, după 

caz, şi transportul în cadrul aceleiaşi 

localităţi. 

- Copiii, elevii şi tinerii cu CES şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ special sau de 

masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ 

decât cel de domiciliu, 

beneficiază de asistenţă socială 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 centre de asistare pentru 

copiii cu CES din cadrul direcţiilor 

generale judeţene de asistenţă socială şi 

protecţia copilului. 

- Ordinea, disciplina, supravegherea şi 

securitatea copiilor/elevilor cu 

deficienţe/dizabilităţi, în cadrul şcolii, al 

cantinei, al internatului şi/sau activitatea 

extraşcolară se asigură de conducerea 

şcolii, personalul didactic şi auxiliar 

- Părinţii sau tutorii legali au obligaţia să 

însoţească copiii/elevii cu CES la venirea 

şi plecarea de la şcoală, precum şi la 

venirea şi plecarea în vacanţă, să delege 

alte persoane pentru însoţire sau să declare 

în scris că nu 

este cazul să îi însoţească. 

- Copiii/elevii cu CES din unităţile şcolare 

obişnuite au acces la resursele de educaţie 

specială şi de reabilitare/recuperare din unităţile 

de învăţământ special şi special integrat. 

- Accesul elevilor/tinerilor cu deficienţe/ 

dizabilităţi pe diferite trepte de învăţare 

postobligatorii se face în funcţie de capacitatea 

acestora de învăţare. 

- Copiii/Elevii cu CES beneficiază de protecţie 

specială a copilului, programe de compensare, 

recuperare, reabilitare, terapie din 

învăţământul special, care au ca finalitate 

reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială. 

- Învăţământul special şi special integrat dispune 

de planuri de învăţământ, de programe şcolare, 

de programe de asistenţă psihopedagogică, de 

manuale şi de metodologii didactice alternative, 

adaptate tipului şi gradului de dizabilitate, 

aprobate de MEC. 

- Conţinutul învăţământului special şi special 

integrat se reglementează 

prin: 

a) curriculum specific pentru învăţământul 

special; 

b) curriculumul şcolii de masă adaptat pentru 

învăţământul special integrat; 

c) metodologii şi ghiduri specifice, elaborate şi 

aprobate de MECTS. 

În instituţiile şi structurile de învăţământ special 

şi special integrat care utilizează planul de 

învăţământ de la şcoala de masă se aplică 

programele şcolare şi manualele corespunzătoare 

acestui plan de învăţământ, adaptate tipului 

de deficienţă/dizabilitate. 

(3) Pentru clasele de copii cu CES care nu pot 

urma curriculumul de masă se 

elaborează planuri de învăţământ, programe 

şcolare, manuale şi auxiliare şcolare 

specifice aprobate de MEC. 
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Traseul orientării elevilor cu CES 
 

Aspecte generale: 

 

- Înscrierea copiilor/elevilor în învăţământul special se face în fiecare an şcolar, în perioada 

15 august - 15 septembrie, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. 

- Comisia internă de evaluare continuă din fiecare unitate şcolară are obligaţia de a 

monitoriza evoluţia copilului/elevului/tânărului repartizat de comisia de evaluare şi 

orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, pentru a propune 

menţinerea elevului în şcoala/clasa respectivă sau pentru a i se schimba atât diagnosticul, 

cât şi forma de şcolarizare. 

- Vârsta de înscriere în învăţământul special poate fi cu 2-3 ani mai mult decât pentru 

învăţământul de masă. În clasa pregătitoare din şcoala specială sunt înscrişi, de regulă, 

copiii care au frecventat grădiniţa, obişnuită sau specială, cei care au întrerupt şcoala, cei 

repetenţi şi cei care nu au frecventat grădiniţa. În cazuri excepţionale, când copilul nu a 

fost diagnosticat sau nu a urmat nici o formă de şcolarizare până la vârsta de 14 ani, 

comisiile interne de evaluare continuă din unităţile de învăţământ special pot propune 

comisiei de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE 

înscrierea minorului în clasa pregătitoare şi continuarea şcolarizării până la finalizarea 

învăţământului obligatoriu. 

- Se pot organiza forme de învăţământ special cu frecvenţă redusă pentru elevi cu CES care 

au depăşit cu mai mult de 4 ani vârsta corespunzătoare clasei. Aceste forme se pot 

organiza şi pentru persoane cu CES nedeplasabile, în vârstă de până la 30 de ani, pe 

durata învăţământului obligatoriu. 

- Elevul cu CES/alte tipuri de cerinţe educaţionale cu vârsta peste 16 ani, care nu a putut 

absolvi învăţământul obligatoriu, obişnuit sau special, poate fi înscris într-o unitate de 

învăţământ special profesională, curs de zi, urmând ca în paralel să îşi completeze cele 9 

clase prin forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

- Organizarea şi funcţionarea învăţământului cu frecvenţă redusă pentru copiii/elevii/tinerii 

cu CES sunt identice cu cele din învăţământul de masă, forma frecvenţă redusă. 

 

 

Transferul elevilor cu CES:  
 

Elevii din învăţământul special şi special integrat se pot transfera la şcoli, clase sau grupe 

similare la sfârşitul anului şcolar şi în vacanţa intersemestrială. 
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TRANSFERUL DE LA O ŞCOALĂ SPECIALĂ LA ALTĂ ŞCOALĂ SPECIALĂ DE 

ACELAŞI TIP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la solicitarea părinţilor/tutorilor legali; 

- la schimbarea domiciliului părinţilor/tutorilor legali; 

- apariţia necesităţii pentru un copil/elev cu CES de a urma un tratament 

medical sau de a beneficia de servicii de reabilitare/recuperare care nu pot 

fi asigurate în localitatea unde este situată unitatea şcolară frecventată; 

- ameliorarea/compensarea sau agravarea deficienţei. 

TRANSFERUL 

din: 

Şcoala Specială 1 

Şcoală Specială 2 

în 

Acordul CA 

ale celor 

două şcoli 
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TRANSFERUL DE LA O ŞCOALĂ SPECIALĂ LA ALTĂ ŞCOALĂ SPECIALĂ DE 

ALT TIP SAU SPRE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ ŞI INVERS 

 

 

 

 

 

Facilităţi acordate unităţilor de învăţământ integratoare 
 

      În grupele/clasele în care sunt integraţi copii/elevi cu CES care beneficiază de servicii 

educaţionale de sprijin efectivele se diminuează cu 2 copii/elevi pentru fiecare copil/elev 

integrat.  

      Cadrele didactice din unităţile de învăţământ integratoare beneficiază de cursuri de formare 

în domeniul educaţiei incluzive, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării. 

      Cadrelor didactice care lucrează cu copii/elevi cu CES integraţi în unităţi de învăţământ de 

masă li se vor acorda în fişele de evaluare cel puţin 5 puncte pentru fiecare copil/elev integrat, 

dar nu mai mult de 10 puncte. De punctajul acordat beneficiază şi profesorul itinerant şi de 

sprijin.  

 

CJRAE – 

certificat de 

orientare şcolară 

şi profesională 

Transferarea, 

reorientarea 

elevului spre un 

alt tip de 

instituţie de 

învăţământ 

 

Propunerea: 

- cadrului 

didactic 

- părintelui 

- psihologului 
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      Se recomandă inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti ca, la întocmirea 

grilei cu punctajele prevăzute pentru obţinerea gradaţiei de merit şi a distincţiilor, să stabilească 

pentru cadrele didactice din învăţământul de masă care integrează copii/elevi cu CES un punctaj 

echivalent cu cel acordat pentru obţinerea unor performanţe în pregătirea elevilor distinşi la 

concursurile şi olimpiadele şcolare.  

 

 

Şcolarizarea la domiciliu 
 

Beneficiarii acestor forme de educaţie adaptate sunt copii/elevi: 

- nedeplasabili 

- cu boli cronice sau cu boli care necesitã perioade mari de spitalizare, cu sau fãrã alte 

deficienţe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa şcoala de masã. 

 

Categorii de deficienţe: 

 

    a) afectãri (deficienţe) ale sistemului nervos şi funcţiilor mentale 

globale; 

    b) afectãri ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; 

    c) afectãri ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; 

    d) afectãri ale structurii şi funcţiilor sistemelor cardiovascular, 

respirator şi imunitar; 

    e) afectãri ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic 

şi endocrin;    

    f) afectãri ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar; 

    g) afectãri ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi 

corespunzãtoare mişcãrii şi ale muşchilor; 

    h) afectãri ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; 

    i) afectãri legate de boala canceroasã; 

    j) afectãri multiple ale organismului legate de boli genetice 

invalidante; 

    k) afectãri ale organismului legate de transplantul de organe. 

 

Evaluarea stãrii de sãnãtate a elevilor în vederea şcolarizãrii la domiciliu se realizeazã la 

cererea pãrinţilor/tutorelui legal instituit, în baza unui dosar individual, depus la comisia de 

expertizã din cadrul CJRAE. Dosarul trebuie să conţină: 
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Şcolarizarea în spitale 
 

       Elevii cu boli cronice, tulburãri neurologice sau cu boli care necesitã perioade de 

spitalizare mai mari de 4 sãptãmâni beneficiazã de înfiinţare de grupe/clase în cadrul unitãţii 

sanitare în care sunt internaţi. 

      Categoriile de deficienţe (afectãri), încadrate în categoria bolilor cronice, pentru care se 

va avea în vedere înfiinţarea de grupe/clase în spitale sunt urmãtoarele: 

    a) afecţiuni metabolice; 

    b) afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune; 

    c) afecţiuni oncologice; 

    d) afecţiuni infecţioase; 

    e) afecţiuni nefrologice; 

    f) afecţiuni neurologice; 

    g) patologie psihiatricã. 

 

Serviciile de şcolarizare în spitale sunt organizate de instituţii care aparţin Ministerului 

Educaţiei, Cercetãrii: 

    a) I.S.J.; 

    b) C.J.R.A.E.; 

    c) centrele şcolare pentru educaţie incluzivã (C.S.E.I.); 

    d) unitãţi şcolare desemnate de I.S.J.(învãţãmânt de masã, învãţãmânt special) şi de instituţii 

care aparţin Ministerului Sãnãtãţii: 

    e) spitalele de pediatrie, pentru boli cronice pediatrice; 

    f) centrele pentru sãnãtate mintalã (C.S.M.), prevenţie primarã şi prevenţie secundarã pentru 

copii/tineri cu patologie psihiatricã şi neurologicã. 

    Pentru o comunicare interinstituţionalã eficientã se încheie protocoale de colaborare 

între: 

    a) cerere-tip (cãtre comisia de expertizã din cadrul C.J.R.A.E.); 

    b) dosar medical, conţinând: certificat/raport medical, cu 

recomandare explicitã pentru şcolarizarea la domiciliu, eliberat de 

un medic de specialitate; fişa medicalã sinteticã; fişa de evaluare 

psihologicã; 

    c) certificat de orientare şcolarã, eliberat de Comisia de expertizã 

din cadrul C.J.R.A.E. dupã examinarea dosarului depus în acest sens 

de cãtre pãrinte/tutore legal instituit; 

    d) documente de identitate (certificat de naştere al elevului; copia 

buletinului de identitate/cãrţii de identitate ale pãrinţilor); 

    e) dosar educaţional, cuprinzând rezultatele evaluãrilor 

precedente (fişa de evaluare continuã), respectiv foaia matricolã a 

elevului, raportul de monitorizare a elevului de cãtre C.J.R.A.E. 

portofoliu, acolo unde este cazul; 

    f) raportul de anchetã socialã. 
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La sfârşitul fiecãrui an şcolar, conform protocoalelor încheiate, I.S.J. va face o evaluare 

a eficienţei activitãţii desfãşurate în grupele/clasele din spitale, cu scopul îmbunãtãţirii 

colaborãrii dintre instituţiile implicate. 

  

   Protocoalele de colaborare vor cuprinde:  

 obiectivul 

 atribuţiile factorilor implicaţi în activitatea grupelor/claselor din spital  

 proceduri clare de comunicare între factorii implicaţi. 

 

 

 

ACTIVITATEA DE PREDARE 

 

     Programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învãţãmânt - preşcolar, primar, 

gimnazial, profesional, la toate disciplinele de învãţãmânt. 

     În clasele/grupele care utilizeazã planul-cadru valabil în şcoala de masã se aplicã 

programele şcolare şi manualele corespunzãtoare acestuia. 

     În activitatea curentã cu elevii cu deficienţã mintalã se lucreazã conform programelor 

şcolare pentru învãţãmântul special, corespunzãtoare tipului de deficienţã; sunt vizate 

diferenţierea şi individualizarea demersului educaţional prin planuri educaţionale individuale, 

prin adaptãri curriculare. 

    Parcurgerea conţinuturilor de învãţare pe perioada şcolarã se realizeazã de fiecare 

cadru didactic prin proiectare didacticã şi, dupã caz, prin realizarea şi aplicarea unor programe 

a) I.S.J. şi C.J.R.A.E., pentru înfiinţarea claselor/grupelor; se normeazã 

cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicitã 

funcţionarea acestei forme educaţionale; 

    b) C.J.R.A.E. şi C.S.E.I. în vederea eliberãrii certificatului de 

orientare şcolarã pentru acest tip de educaţie - temporar sau 

permanent; 

    c) C.S.E.I. şi spitalele unde funcţioneazã grupe/clase de elevi, 

pentru furnizare de servicii; 

    d) C.S.E.I. şi şcolile în care sunt înscrişi elevii, pentru furnizare de 

servicii şi evidenţa situaţiei şcolare. 
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de intervenţie personalizatã. 

    Programul instructiv-educativ şi de recuperare se desfãşoarã în intervalul orar 09,00-

16,00, în prima parte a zilei derulându-se activitãţi instructiv-educative iar în a doua parte, 

activitãţi de recuperare. 

             Documentele justificative pentru cadrele didactice sunt: 

    a) condica de prezenţã, care va fi semnatã în spitalul unde se şcolarizeazã elevii internaţi; 

    b) situaţia centralizatã a prezenţei cadrelor didactice la activitatea din spital, care va fi 

prezentatã pentru pontaj de cãtre profesorul coordonator desemnat de cãtre consiliul de 

administraţie al C.S.E.I. 

 

PROCEDURĂ PENTRU ŞCOLARIZAREA LA SPITALE 

 

Înscrierea elevilor în clase/grupe din unitãţi spitaliceşti se face într-un registru-catalog, 

în baza certificatului eliberat de cãtre comisia de expertizã din cadrul C.J.R.A.E., pe baza 

urmãtoarelor documente: 

    a) certificat de expertizã şi orientare şcolarã; 

    b) planul medical de recuperare a elevului; 

    c) alte documente necesare primirii drepturilor pe perioada spitalizãrii. 

 

Spital: evaluarea stării de sănătate (de către medicul curant)

propunere (medic/ manager de caz ) pentru înscriere în grupă/ clasă pe 

baza: 

-diagnosticului medical 

-scrisorii medicale care sã ateste necesitatea rãmânerii în regim de 

spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadã mai mare de 4 

sãptãmâni, la solicitarea pãrintelui sau a reprezentantului legal.  

 

 

    CJRAE: – certificat de expertiză şi orientare şcolară (decizia de însciere 

în clasa/  

    grupa organizată la spital) – la cererea părintelui sau reprezentantului 

legal. 

 

 

Părinte: depunere dosar la CSEI cu următoarele documente: 

    a) cerere-tip; 

    b) scrisoarea medicalã; 

    c) certificat de orientare şcolarã, eliberat de comisia de expertizã din 

cadrul C.J.R.A.E.; 

    d) documente de identitate (certificat de naştere al elevului; copia 

buletinului de identitate/cãrţii de identitate al pãrinţilor); 

    e) dosar educaţional, cuprinzând situaţia şcolarã şi evaluarea 

educaţionalã pânã la momentul solicitãrii, eliberate de şcoala de 
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provenienţã a elevului. 

 

 

Şcoală:     

    La internare, şcoala care îl are în evidenţã primeşte adeverinţa de 

şcolarizare în 

spital. 

          La externare, şcoala care îl are în evidenţã primeşte situaţia 

şcolarã/foaia     

      matricolã, în funcţie de perioada şcolarizãrii în clasa/grupa din unitãţile 

spitaliceşti. 

      

 

Spital:    

     Propunerea de orientare/reintegrare în şcoala de provenienţã sau de 

continuare a procesului instructiv-educativ în clase/grupe din spital se 

face de cãtre managerul de caz împreunã cu medicul curant, cu acordul 

pãrintelui sau al reprezentantului legal. 

 

Documentele în care se ţine evidenţa elevilor de cãtre şcoala de rezidenţã sunt registrul 

de evidenţã şi catalogul. 

            Elevilor cu deficienţe de învãţare, adaptare, integrare, tulburãri de limbaj, înscrişi 

în clase/grupe organizate în unitãţi spitaliceşti, li se asigurã servicii educaţionale de sprijin şi 

asistenţã psihopedagogicã suplimentare, organizate, de asemenea, în spital. Serviciile oferite 

copiilor/elevilor în clasele/grupele din unitãţile spitaliceşti sunt asigurate prin intermediul 

C.S.E.I. 

 

 

PROCEDURĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA CLASELOR / GRUPELOR DE COPII ÎN 

SPITALE 

În fiecare an: 

 

SPITALE – analiză de nevoi   propuneri pentru înfiinţarea 

claselor/ 

                                                             grupelor în spitale 

 

       solicitări 
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CJRAE 

                   înaintare solicitări 

 

ISJ - aprobă înfiinţarea claselor/ grupelor 

       - normează cadrele didactice pentru 

posturiloe aferente 

     

    Înfiinţarea unei clase/grupe în spitale este posibilã pentru un numãr de cel puţin 6 şi nu mai 

mult de 12 elevi spitalizaţi. 
 

               EVALUAREA ELEVILOR ŞCOLARIZAŢI ÎN SPITALE 

 

     Evaluarea achiziţiilor/competenţelor elevilor se face potrivit normelor în vigoare valabile 

pentru învãţãmântul de masã, prin probe/teste scrise/orale. 

      Notele/calificativele se înregistreazã în catalog; la externare, elevul primeşte adeverinţa 

cu situaţia şcolarã şi foaia matricolã (dupã caz). 

     La înscrierea elevilor în grupa/clasa din spital, C.S.E.I. solicitã şcolii de proveninţã o 

evaluare pedagogicã a elevului, în care apar precizãri legate de situaţia pedagogicã a acestuia 

pânã la internarea lui în spital. 

     Elevii care la externare nu au situaţia şcolarã încheiatã la toate disciplinele de 

învãţãmânt din planul-cadru sunt declaraţi amânaţi şi pot susţine evaluarea în semestrul sau anul 

şcolar urmãtor. 

 

     Planul remedial pentru fiecare elev internat şi şcolarizat în grupa/clasa din spital, 

eliberat de C.J.R.A.E., poate fi reconsiderat în urma evaluãrilor parţiale şi adaptat în funcţie de 

evoluţia şcolarã şi a stãrii de sãnãtate ale elevului. 

     Evaluãrile parţiale se fac dupã consultarea medicului curant, în funcţie de starea şi 

evoluţia sãnãtãţii elevului pacient. 

 

   Observaţii generale: 

     Finanţarea serviciilor reglementate de prezenta metodologie se asigurã din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene, 

prin instituţia care furnizeazã servicii de şcolarizare, indiferent de locul de domiciliu al elevilor. 

  Spaţiile în care clasele/grupele îşi desfãşoarã procesul instructiv-educativ şi de 

recuperare sunt asigurate de cãtre spitale, iar dotarea materialã necesarã asigurãrii calitãţii 

procesului instructiv-educativ şi de recuperare este asiguratã de I.S.J. 

 



 22 

RESPONSABILITĂŢILE LEGATE DE ŞCOLARIZAREA LA DOMICILIU 

 

 

 

Părinte / 

tutore legal 

-Depune cerere părinţi /tutori legali prin depunerea dosarului la comisia 

de expertiză CJRAE. 

-Se adresează la CJRAE în vederea arondării elevului la o unitate 

şcolară rezidenţială. 

-Depune cerere pentru reevaluarea gradului de handicap şi a orientării 

şcolare (cu 30 zile înainte de expirarea certificatului de orientare 

şcolară). 

 

 

CJRAE 

(comisia de 

expertiză) 

-Preia dosarul şi eliberează certificatul de orientare şcolară. 

-Trimite certificatul de orientare şcolară la unitatea şcolară 

rezidenţială. 
-Avizează planurile individuale de şcolarizare la domiciliu. 

-Trimite către unitatea şcolară planurile individuale de şcolarizare la 

domiciliu. 

-Asigură asistenţa psihoeducaţională a elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

-Monitorizează procesul instructiv-educativ-recuperatoriu şi de 

integrare. 

-Elaborează planul remedial individualizat, ca urmare a rapoartelor de 

evaluare anuală. 

 

 

 

ISJ 

-Aprobã, în consiliul de administraţie, propunerile C.J.R.A.E. privind 

unitãţile şcolare desemnate sã asigure şcolarizarea la domiciliu. 

-Monitorizeazã procesul instructiv-educativ-recuperatoriu şi de 

integrare a elevilor. 

-Avizeazã şi monitorizeazã încadrarea cu personal didactic a unitãţilor 

de învãţãmânt care asigurã şcolarizarea la domiciliu. 

-Comunicã hotãrârea unitãţii şcolare rezidenţiale în vederea asigurãrii 

personalului didactic şi a organizãrii procesului educativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea 

şcolară 

rezidenţială 

-Elaborează şi supune spre aprobare către I.S.J. planul educaţional 

individualizat. 

-Face propuneri privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigurã 

instruirea elevului la domiciliu. 

-Monitorizează perioada de şcolarizare la domiciliu. 

-Asigurã încadrarea corespunzãtoare pentru organizarea procesului 

educativ la domiciliu şi aplicarea planului individual de şcolarizare la 

domiciliu. 

-Pe baza aprobãrii I.S.J.., consiliul de administraţie al unitãţii şcolare 

va emite decizia pentru numirea cadrului/cadrelor didactic/didactice ce 

va/vor asigura şcolarizarea la domiciliu pe perioada specificatã de I.S.J. 

 

Cadrele didactice: 

-Elaborează planurile individuale de şcolarizare la domiciliu (pe baza 
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programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate 

din unitatea şcolară şi avizate de CJRAE). 

-Înscriu elevii în registrul matricol, corespunzãtor clasei specificate în 

certificatul de orientare şcolară eliberat de C.J.R.A.E., cu menţiunea 

"Şcolarizat la domiciliu, conform deciziei I.S.J./I.S.M.B. cu nr. ...",  

-Fiecare elev şcolarizat la domiciliu va fi cuprins în catalogul clasei 

corespunzãtoare nivelului sãu de studii, fãcându-se specificarea la 

menţiuni: "Şcolarizat la domiciliu pe baza aprobãrii I.S.J./I.S.M.B. nr. 

... din data ...". 

-Completează registrul matricol pe baza rezultatelor consemnate în 

catalog. 

-Efectuarea orelor de curs se justificã prin consemnarea în condica de 

prezenţã a unitãţii şcolare rezidenţiale, conform unei diagrame de 

prezenţã cu semnãtura pãrintelui. 

-Efectuează evaluări predictive, formative şi sumative (4 ore/ 

semestru). 

-Planfică teza scrisă cu cel puţin 30 zile înainte de susţinere 

 

Anual, între I.S.J., C.J.R.A.E. şi unitatea şcolarã desemnatã sã asigure şcolarizare la domiciliu 

se vor încheia protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat în aceastã situaţie. 

 

Protocoalele de colaborare vor cuprinde:  

-obiectivul 

-atribuţiile factorilor implicaţi în şcolarizarea la domiciliu 

-proceduri clare de comunicare. 

 

 

PROCEDURĂ: ŞCOLARIZAREA LA DOMICILIU 

 

 

Cerere părinţi / tutore legal depusă la 

CJRAE. 

          

 
CJRAE:  
Arondare la o Unitate şcolară 

Trimis certificatul de Orientare Şcolară la Unitatea Şcolară 
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Unitatea şcolară rezidenţială: 

Elaborat planul educaţional avizat de CJRAE 

Propuse cadre didactice în consiliul de administraţie                

avizat de ISJ    

 

  

 

 

 

Cadre didactice: 

-înscrie elevul în registrul matricol 

-cuprinde elevul în catalogul clasei 

-complează condica de prezenţă conform diagramei de prezenţă cu 

semnătura părintelui. 

 

Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul de şcolarizare la 

domiciliu sunt urmãtoarele: 

 

a) profesor pentru învãţãmântul primar; 

b) învãţãtor de sprijin; 

c) profesor de specialitate pentru învãţãmântul 

gimnazial; 

d) profesor de sprijin pentru învãţãmântul 

gimnazial; 

e) profesor de specialitate pentru învãţãmântul 

liceal; 

f) profesor de sprijin pentru învãţãmântul liceal. 

            

Încadrarea personalului implicat în şcolarizarea le domiciliu 

 

Personalul implicat în şcolarizarea la domiciliu vor fi retribuiţi în regim de plata cu ora. Orele 

de lucru vor fi distribuite astfel: 

 

  

 

 

 

Profesorul pentru 

învãţãmântul 

primar 

 

 

 

 

 

4 

ore/sãpt/elev 

clasa pregãtitoare şi clasele I-II: 

-limba şi literaturã românã şi limba maternã - 

1,5 ore/sãptãmânã 

-matematicã - 1,5 ore/sãptãmânã 

-cunoaşterea mediului - o orã/sãptãmânã; 

 

clasele III-IV: 

-limba şi literatura românã şi limba maternã - o 

orã/sãptãmânã 



 25 

-limba modernã - 0,5 ore/sãptãmânã 

-matematicã - o orã/sãptãmânã 

-istorie - 0,5 ore/sãptãmânã -geografie - 0,5 

ore/sãptãmânã 

-ştiinţele naturii - 0,5 ore/sãptãmânã 

Învăţătorul de 

sprijin 

4 

ore/sãpt/elev 

- 

 

Profesorul de 

specialitate pentru 

învăţământul 

gimnazial 

 

- 

-limba şi literatura românã - 1,5 ore/sãptãmânã 

- matematicã - 1,5 ore/sãptãmânã 

 -istorie - 0,5 orã/sãptãmânã 

-geografie - 0,5 orã/sãptãmânã 

-limbi moderne - o orã/sãptãmânã 

-ştiinţele naturii - 0,5 ore/sãptãmânã. 

Profesorul de sprijin 

pentru învãţãmântul 

gimnazial 

5 

ore/sãpt/elev 

- 

Profesorul de 

specialitate pentru 

învãţãmântul liceal 

 

- 

-limba şi literatura românã - 2 ore/sãptãmânã 

- limbi moderne - 2 ore/ sãptãmânã 

-discipline de specialitate - 2 ore/sãptãmânã 

Profesorul de sprijin 

pentru învãţãmântul 

liceal 

6 

ore/sãpt/elev 

- 

psiholog, 

kinetoterapeut, 

psihopedagog, 

logoped (pentru 

terapii specifice) 

6 ore/sãpt  

- 

Alte persoane 

(voluntari elevi, 

studenţi etc.) pentru 

activitãţi educative 

complementare şi 

socializare 

 

- 

 

- 

 

     

Durata orei de curs pentru învãţãmântul primar este de 45 de minute, iar pentru 

învãţãmântul gimnazial şi liceal este de 50 de minute. 

     Numãrul maxim de ore/sãptãmânã este de 4 ore pentru învãţãmântul primar, de 5 ore 

pentru învãţãmântul gimnazial şi 6 ore în învățământul liceal. 

 
 

 Director CJRAE,                                                                              Coordonator CJAP, 

Prof. psiholog Ionaşcu Grigore                                     Prof.psiholog Muşunoiu Hoton Violeta  


