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1. PREZENTAREA PROIECTULUI  
 
 
Proiectul ”Toți diferiți, toți egali în școlile din 
România!” este realizat de către Fundația 
Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului 
Român (RAA) în cadrul Programului Active 
Citizens Fund România, finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 
2014-2021. Derularea proiectului vine în 
continuarea eforturilor de adaptare și 
îmbunătățire a calității actului educațional al 
copiilor cu cerințe speciale, prin crearea unui 
mediu incluziv în care să se dezvolte sentimente 
de sprijin, înțelegere reciprocă, deschidere, prin 
informarea, pregătirea si conștientizarea 
comunității școlare cu privire la nevoile acestor 
persoane. 
 
Scopul proiectului ”Toți diferiți, toți egali în 
școlile din România” constă în formarea unor 
specialiști la nivel național care să aplice principii 
și metode eficiente menite să ajute la creșterea 
capacității școlilor de masă de a oferi un proces 
educațional pentru toți elevii, indiferent de gradul 
de afectare al funcționalității acestora și de a 
dezvolta un climat de încredere și colaborare 
bazat pe promovarea diversității și pe 
respectarea drepturilor omului. Deși în ultimii ani 
s-au făcut progrese semnificative în domeniul 
protecției drepturilor copilului și în domeniul 
educațional, existând cadrul legal în acest sens, 
în școlile de masă persistă încă fenomenele de 
marginalizare și neacceptare ale copiilor cu CES. 
 
Prezentul raport își propune monitorizarea și 
identificarea situațiilor de încălcare a 
drepturilor copilului din ultimii 3 ani cu privire 
la accesul copiilor cu cerințe educaționale 
speciale (CES) în școlile de masă – clasele I-
XII, precum și prezentarea altor probleme 
tangențiale, încălcări de drepturi, situații de 
bullying, alte aspecte legate de drepturile 
copilului în școlile și liceele de masă. 
 
Raportul prezintă situații în care au fost 
reclamate fapte sau depuse sesizări cu privire 
la încălcarea drepturilor persoanelor cu  
 

 
cerințe educaționale speciale în școlile de 
masă din România, respectiv îngrădirea liberului 
acces și a dreptului la educație în învățământul 
de masă, agresiuni fizice si psihice, discriminare, 
excludere, intimidare, marginalizare, hărțuire, 
bullying, precum și măsurile care au fost luate de 
către autorități. În urma analizării situațiilor 
prezentate pot fi identificate posibile cauze 
structurale sau sistemice, astfel încât acestea să 
fie evitate în viitor, iar copiii cu cerințe 
educaționale speciale să beneficieze de accesul 
la educație în școlile de masă în condițiile 
acordării unor șanse egale si fără discriminări. 
 
Trebuie spus încă de la început că elaborarea 
prezentului raport nu a avut un caracter 
sancționator ci a reprezentat un demers de 
cercetare realizat în parteneriat cu autoritățile 
publice competente care are ca obiectiv 
identificarea de soluții în vederea extinderii 
măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor 
cu nevoi educaționale speciale în 
învățământul de masă. La elaborarea raportului 
au fost avute în vedere date oficiale comunicate 
de către autoritățile competente, informații 
prezentate în mass-media, materiale publice 
disponibile online, rapoarte de cercetare, articole 
de specialitate, etc. 
In vederea realizării raportului, au fost transmise 
o serie de solicitări către instituții si autorități cu 
atribuții în domeniu, în vederea comunicării sau 
identificării situațiilor privind încălcarea drepturilor 
copiilor cu CES, conform situației de mai jos.  
 
Cu privire la acest aspect, trebuie subliniată încă 
de la început deschiderea și sprijinul 
autorităților centrale și locale în ceea ce 
privește răspunsurile comunicate (72), cărora 
dorim să le mulțumim pe această cale și să le 
adresăm rugămintea de a ne sprijini în 
continuare în eforturile noastre constante de 
a îmbunătăți situația copiilor cu CES, 
asigurând șanse egale la educație fiecărui copil, 
fiind convinși că numai împreună -autorități, 
comunități, copii și părinți- putem contribui la 
schimbarea în bine a destinului semenilor noștri. 
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Nr. 

crt. 
Instituția/ Autoritatea 

A fost 

comunicat 

răspuns 

(DA/NU) 

Au fost identificate 

situații de încălcări 

ale drepturilor 

copiilor cu CES 

(DA/NU) 

Număr de 

cazuri de 

încălcare a 

drepturilor 

copiilor cu 

CES 

Nr. cazuri în care nu au 

fost semnalate 

încălcări ale drepturilor 

copiilor cu CES 

01. 

Consiliul National 
pentru Combaterea 

Discriminării 
DA DA 17  

02. Avocatul Poporului DA DA 11  

03. 

Autoritatea Națională 
pentru Drepturile 
Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii si 
Adopții 

DA 
NU 

 
  

04. 

Inspectoratele școlare 
județene si al 

municipiului București 
DA 

NU 
DA 

ISJ Prahova 
ISJ Mureș 
ISJ Argeș 
ISJ Timiș 
ISJ Tulcea 
ISJ Bihor 

ISJ Vâlcea 

- 
 

1 
2 

neprecizat 
4 
1 
2 
1 

17 

05. 

Direcțiile Generale 
pentru Asistență 

Socială și Protecție a 
Copilului 

DA 

NU 
DA 

DGASPC Bacău 
DGASPC Argeș 
DGASPC sector 2 

- 
2 
7 
3 
27 

30 

06. 

Centrul Județean de 
Resurse si Asistență 

Educațională 
DA 

NU 
CJRAE Vaslui 

CJRAE Harghita 
DA 

CJRAE Vâlcea 

 
 
 
 

1 

2 
 

07. 
Ministerul Educației și 

Cercetării 
DA NU   

08. Ministerul Sănătății DA NU   

09. 
Ministerul Muncii si 
Protecției Sociale 

DA NU   

10. Școli, licee DA NU  8 

11. Grădinițe DA NU  1 

12. 
Consiliul psihologilor 

din România 
DA NU 

Nu dispune 
de 

evidențele 
situațiilor 
solicitate 

 

13. Mass media - DA 14  
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2. PRINCIPALELE TIPURI DE ÎNCĂLCĂRI CONSTATATE 

ȘI MĂSURILE LUATE DE AUTORITĂȚI 
 

  

 

 
Principalele tipuri de încălcări ale drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale în 
școlile de masă din România, constatate în urma analizării cazurilor prezentate în raport: 

● presiuni asupra familiei exercitate de către profesori sau ceilalți părinți pentru transferarea copilului 

într-o școală specială/altă școală decât cea la care ar avea dreptul 

● refuzul nejustificat al școlii în ceea ce privește înscrierea/transferul copilului în învățământul de 

masă pe motiv că nu sunt locuri sau personalul este insuficient 

● interzicerea accesului în școală/clasă a părintelui/tutorelui în calitate de însoțitor/shadow al 

copilului cu CES pe parcursul orelor de curs 

● nerespectarea recomandărilor incluse în certificatul de orientare școlară privind clasa la care să fie 

înscris/inclus copilul 

● neadaptarea materiei școlare la nivelul/specificul copilului 

● neincluderea copilului în activitățile școlare/extrașcolare 

● tratament agresiv, umilitor, violențe fizice, psihice și verbale, discriminare, marginalizare, 

intimidare, hărțuire, excludere, stigmatizare, crearea unui mediu ostil, acte de bullying exercitate 

de către ceilalți colegi, părinții acestora sau chiar de către profesori asupra copiilor cu CES  

● neluarea de către școală a măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea discriminării copiilor 

cu CES și a creșterii șanselor de integrare în școlile de masă 

● îngrădirea sub orice formă a liberului acces si a dreptului la educație în învățământul de masă al 

persoanelor cu CES 

● lipsa personalului de sprijin, a consilierilor școlari, a logopezilor în unitățile de învățământ de masă 

pentru copiii cu CES 

● profesorii de sprijin au puține ore alocate pentru fiecare elev si lucrează cu copilul cu CES doar 1-

2 ore pe săptămână 

● neacordarea drepturilor copiilor care beneficiază de o măsură de protecție socială, conform 

prevederilor legale în vigoare, respectiv stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli și a 

alocației de hrană  
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● dificultăți în ceea ce privește educația on-line, modalitatea în care s-a gestionat pandemia și 

efectele acesteia asupra copiilor cu CES 

● nealocarea în licee a locurilor pentru elevii cu CES 

● neadaptarea curriculară și a procedurilor de examinare în funcție de particularitățile individuale ale 

elevului cu CES 

● lipsa cursurilor gratuite de formare în domeniul incluziunii și a integrării copiilor cu CES  

 
 
Principalele măsuri pe care le-au luat autoritățile în urma sesizărilor: 
 
 

● au fost realizate inspecții în cadrul unităților de învățământ 

● au fost făcute recomandări și s-au dat termene pentru soluționarea problemelor constatate 

● s-au elaborat planuri de măsuri pentru acordarea de consiliere educațională si de asistență psiho-

pedagogică în școli 

● s-au desfășurat activități de informare ce au avut ca scop conștientizarea consecințelor faptelor 

săvârșite prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale, managementul furiei si dezvoltarea 

comportamentelor prosociale 

● s-au desfășurat campanii pentru prevenirea si combaterea comportamentului de bullying în rândul 

elevilor 

● s-au desfășurat activități de informare si conștientizare a problemelor elevilor cu CES 

● s-a recomandat și realizat consilierea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice 

● s-a recomandat monitorizarea comportamentului elevilor 

● organizarea si derularea unor webinarii cu tematica CES, transmiterea informațiilor utile 

● aplicarea măsurilor de sprijin în scopul integrării acestora în învățământul de masă și a egalizării 

șanselor la educație 

● au fost aplicate sancțiuni contravenționale și dispuse măsuri pentru remedierea situațiilor 

constatate și respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale în vigoare referitoare la accesul la 

educație al copiilor, fără nicio discriminare 

● s-au constituit echipe de intervenție, monitorizare si evaluare a procesului de integrare al elevului 

cu CES pentru derularea în cele mai bune condiții ale procesului de integrare 

● informarea părinților cu privire la existenta în cadrul colectivului al unui copil cu CES 

● informarea elevilor din cadrul clasei într-un limbaj adaptat vârstei acestora cu privire la prezenta si 

acceptarea copiilor cu CES 

● demersuri legale pentru asigurarea facilitatorului in mediul școlar 

● întocmirea unei strategii didactice diferențiate de către profesorul de sprijin si itinerant împreună cu 

celelalte cadre didactice
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3. ȘCOALA ÎN PANDEMIE.                               

IMPACTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE ASUPRA 

COPIILOR CU CES 

 

 

Având în vedere faptul că obiectul cercetării 
pentru elaborarea raportului a fost identificarea 
situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor, în 
special a celor cu CES în școlile de masă în ultimii 
3 ani, trebuie precizat faptul că perioada supusă 
analizei se suprapune cu pandemia de Covid 19 
care a debutat în luna martie a anului trecut și a 
avut consecințe negative asupra întregii planete. 
 
Anul 2020 și prima jumătate a anului 2021 au 
constituit o provocare pentru întreaga omenire. 
Pe lângă măsurile sanitare luate de autorități 
pentru prevenirea răspândirii bolii, închiderea 
școlilor a avut un impact semnificativ asupra 
copiilor, mai ales asupra celor cu nevoi speciale. 
Pandemia a avut efecte asupra progresului 
educațional al elevilor, asupra stării lor psiho-
emoționale, iar școala on-line a dus de cele mai 
multe ori la îngrădirea dreptului la educație pentru 
copiii vulnerabili, la marginalizare, izolare, chiar 
discriminare. 
 
Situația copiilor cu CES a fost dificilă, mulți dintre 
aceștia având de suferit din cauza întreruperii 
obiceiurilor educaționale cu care erau familiarizați 
și a obligației trecerii de la cursurile școlare față 
în față la metode de învățare (predare/evaluare) 
la distanță (on-line). Efectele negative ale 
învățământului la distanța asupra copiilor cu CES 
au fost amplificate de lipsa socializării, a 
interacțiunii cu profesorii și colegii, precum și a 
dificultății înțelegerii noțiunilor teoretice si 
practice din cauza neadaptării metodelor de 
învățare, fapte care au perturbat rutina copiilor 
generând stres suplimentar și daune 
semnificative asupra sănătății acestora. 

                                                           
1 Adresa MMPS/ANDPDCA/nr. 
12675/cabinet/02.06.2020 

Școlarizarea copiilor cu CES presupune, pe 
lângă activități de predare-învățare și activități de 
terapie iar desfășurarea cursurilor în sistemul on-
line a privat elevii cu CES de accesul la activități 
de intervenție specifică și la terapii de 
reabilitare/recuperare, ca parte a dreptului 
fundamental la educație. Întreruperea terapiilor în 
cazul elevilor cu CES a avut drept consecință 
regresul acestora, pierderea progreselor 
cognitive și comportamentale obținute în ani mulți 
de terapie.  
 
De asemenea, desfășurarea învățământului în 
sistem on-line nu este o soluție pentru toți elevii 
cu cerințe educaționale speciale, deoarece 
aceștia pot prezinta deficiențe care pot fi agravate 
de expunerea la tehnologie. Expunerea 
prelungită în fața ecranului scade capacitatea 
acestor copii de a face față efortului mental 
susținut și poate avea consecințe nefaste pe 
termen lung pentru sănătatea și echilibrul 
emoțional al acestora. (confuzie, dezorientare, 
agresivitate, anxietate, lipsa motivației, abandon 
școlar, etc.) 
 
Potrivit unei adrese transmise de către 
ANDPDCA către MEC1 referitoare la Educația 
copiilor cu dizabilități și CES în contextul 
pandemiei de COVID-19, în luna mai 2020 
aceasta a organizat o dezbatere amplă cu părinții 
copiilor precum și cu reprezentanți ai societății 
civile în domeniu, pe marginea modului în care 
poate fi abordat procesul educațional în perioada 
pandemiei pentru elevii cu nevoi speciale. În 
cadrul dezbaterii, părinții copiilor cu CES, 
reprezentanții legali ai acestora, experți din 
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societatea civilă și cadre didactice au vorbit 
despre provocările prin care au trecut din punct 
de vedere al educației copiilor în perioada stării 
de urgență și de alertă. Deopotrivă, aceștia au 
prezentat o serie de propuneri și opțiuni concrete 
despre felul în care văd posibilă organizarea 
procesului educațional pentru copiii cu dizabilități 

și CES. La dezbaterea on-line au participat părinți 
și specialiști din următoarele județe: Timiș, Cluj, 
Mureș, Satu Mare, Hunedoara, Brăila, Oradea, 
Prahova, Sibiu, Bacău, Bihor, Vâlcea, Brașov, 
Constanța, Bistrița, Dâmbovița, Buzău, Covasna, 
Cluj, Gorj și București. 

 
În urma dezbaterilor au reieșit o serie de exemple de dificultăți întâmpinate de părinți și elevii cu CES în 
perioada pandemiei, astfel: 

● învățământul on-line nu se pliază pe toate tipurile de dificultăți/dizabilități/CES 

● materialele didactice sunt neadaptate cerințelor elevilor sau insuficiente 

● absența coordonării și a unor îndrumări specifice pentru părinți 

● evaluări neadaptate 

● absența profesorilor sau a elevilor de la sesiunile on-line 

● fișe de lucru puține/neadaptate ca și conținut 

● absența socializării a generat efecte comportamentale nedorite 

● elevii cu deficiențe de vedere au experimentat pozitiv învățământul on-line 
 
De asemenea, în urma dezbaterilor au fost formulate o serie de propuneri și concluzii din partea părinților 
și a specialiștilor în contextul pandemiei, respectiv: 

 acordarea posibilității părintelui de a opta pentru învățământ on-line sau la clasă 

 crearea unui mecanism flexibil de organizare a cursurilor cu prezență fizică și on-line 

 stabilirea unui coordonator al procesului educațional on-line, care să supervizeze și îndrume 
activitatea părintelui care lucrează cu elevul acasă 

 stabilirea unor întâlniri de coordonare săptămânale între profesorul coordonator și părinte 

 elaborarea de materiale didactice/fișe de lucru individualizate, adaptate ca și conținut și formă 
nevoilor de învățare ale elevului 

 flexibilizarea și adaptarea conținutului evaluărilor pe obiective de învățare, precum și a formatului 
evaluărilor 

  
În acest sens, se dorește ca Ministerul Educației și Cercetării să sprijine metodologic unitățile de învățământ 
sub aspectul procedurilor de predare, evaluare on-line, dar și sub aspect mai larg de creare de platforme 
on-line dedicate educației copiilor cu CES. 
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4. PREZENTAREA CAZURILOR COMUNICATE DE 

AUTORITĂȚI ÎN CARE AU FOST SEMNALATE 

ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR COPIILOR CU CES ÎN 

CEEA CE PRIVEȘTE ACCESUL ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 
 

 

 

4.1 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) 
 
CNCD a răspuns favorabil solicitării noastre prin 
transmiterea unui număr de 38 de hotărâri 
pronunțate într-o serie de cauze aflate pe rolul 
acestei instituții, fiind, de departe, autoritatea pe 
rolul căreia au fost înregistrate cele mai multe 
cazuri de încălcare ale drepturilor copiilor cu 
CES.  
 
În urma analizării hotărârilor transmise, a reieșit 
faptul că CNCD a emis recomandări și a aplicat 
sancțiuni în cazurile în care a constatat că au 

fost săvârșite fapte de discriminare. De 
asemenea, hotărârile analizate au avut ca obiect 
și probleme sau aspecte tangențiale care nu s-au 
încadrat în criteriile urmărite în prezentul raport. 
Dintre cazurile analizate au fost extrase un număr 
de 17 hotărâri care se încadrează în criteriile în 
care reprezentanții legali ai copiilor cu cerințe 
educaționale speciale au sesizat CNCD cu privire 
la diferite situații de discriminare, hărțuire, 
marginalizare, bullying, comportament inadecvat, 
eșec de integrare în școlile de masă. 

 
 
 

CAZUL 1: Posibilitate discriminare elev diagnosticat cu hiperactivitate și tulburări emoționale, 

eșec de integrare, hărțuirea petentei de către părinții elevilor de la liceu2 

 

Petenta s-a adresat CNCD reclamând faptul că 
părinții elevilor din clasa în care învață fiul său fac 
presiuni în vederea mutării copilului în altă clasă, 
motivat de faptul că acesta este diagnosticat cu 
hiperactivitate și tulburări emoționale, fiind 
posesor al unui certificat de Cerințe Educaționale 
Speciale.  
 
In susținerea sesizării, petenta a arătat că fiul 
său, diagnosticat cu hiperactivitate și tulburări 
emoționale din clasa pregătitoare, este 
discriminat prin reclamații repetate și 

                                                           
2 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-132-2020-1.pdf 

supradimensionate asupra unor aspecte vizând 
activitatea sa de elev de către părinții colegilor 
care fac presiuni asupra familiei și conducerii 
școlii pentru a fi transferat. Petenta a reclamat 
faptul că doamna profesor a făcut remarci 
denigratoare la adresa fiului său, după cum 
urmează: ,,Este printre cei mai slabi din clasă”, 
”Nu mă aștept să învețe tabla înmulțirii!”,,Băiatule 
ești pe cont propriu, de-acum”, ”Nu mă mai 
interesează ce faci și ce înveți” ”Toate problemele 
se trag din familie”, ”este o victima a familiei sale, 
mi-e milă de el!” 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-132-2020-1.pdf
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De asemenea, doamna profesor a mai săvârșit și alte fapte umilitoare, precum: 

● i-a interzis copilului, când a fost ziua lui, să îi servească pe colegii de clasă cu bomboane, pe motiv 

că nu s-a purtat corespunzător și că o să i permită a doua zi, dacă se îndreaptă. 

● i-a aruncat la coșul de gunoi creioanele, pe motiv că joacă cu ele și nu se apucă de lucru.  

● a interzis colegilor de clasă și părinților acestora de a-i da temele copilului când nu și le notează, 

sub amenințarea scăderii notei la purtare, pe motiv că: ,,Dacă îl interesează, să noteze!” 

● îl interoghează pe copil cu referire la situații existente în familie, care nu ar trebui să o privească. 

● a discutat cazul său împreună cu alte mame din clasă, într-una din excursiile organizate  

● l-a amenințat pe copil, pe motiv că acesta s-a plâns că a fost bătut. 

● ironii frecvente la adresa copilului, în prezența colegilor săi. 

● obligarea copilului de a da declarații scrise după fiecare incident în care a fost implicat. 

 
În urma acestor evenimente, copilul petentei a 
devenit depresiv și nu mai dorește să meargă la 
școală iar psihoterapeutul a avertizat că acesta 
se simte ,,ca un câine lovit din toate părțile”. 
Fiecare gest nepotrivit al copilului a fost comentat 
pe grupul de whatsapp al clasei, transformat 
pentru cei reclamați într-o ”tribună de luptă 
împotriva petentei și a copilului său”. Părinții au 
început să dea telefoane și să facă presiuni 
pentru transferul copilului. Au semnat mai mulți o 
cerere de transfer în grup, dacă nu se mută 
copilul și au amenințat conducerea liceului că vor 
chema televiziunile și că vor face scandal la 
inspectorat. 
 
In apărarea formulată, liceul a susținut că 
măsurile luate au fost justificate de faptul că 
elevul a manifestat încă din clasele primare 
refuzul de a îndeplini sarcinile de lucru, 
agresivitate verbală si fizică față de colegi, 
nerespectarea autorității adulților, pe parcursul 
acestor ani de studii, unitatea de învățământ 
nefiind informată că elevul ar fi suferit de vreo 
afecțiune sau ar fi beneficiat de vreun certificat 
CES.  
 
Având în vedere cele de mai sus, unitatea de 
învățământ a luat toate măsurile legale în 
vederea asigurării unui climat propice 
desfășurării activității educative (consiliere 
psihologică, discuții permanente cu părinții, 
solicitarea în scris a sprijinului autorităților 
competente, desfășurarea de activități de 
prevenire a violenței de către profesorul de 
învățământ primar /dirigintele clasei). 
 

Abia la sfârșitul lunii februarie 2019, elevul a 
obținut certificat CES pentru hiperactivitate si 
tulburări emoționale, cu recomandare pentru 
profesor de sprijin (începând cu anul școlar 2019-
2020), acest certificat fiind comunicat unității de 
învățământ în data de 12.03.2019, până la 
aceasta dată, neexistând nicio informație în acest 
sens referitoare la faptul ca acesta ar fi avut 
cerințe educaționale speciale. Profesorul diriginte 
al clasei a monitorizat în permanență situația, 
profesorii de serviciu, respectiv personalul de 
pază al scolii, i-au supravegheat pe elevi in 
pauze. 
 
În cazul prezentat s-a reținut că nu se poate 
reține în sarcina liceului săvârșirea unei fapte 
de discriminare întrucât a luat cunoștință de 
diagnosticul copilului (CES) în data de 
12.03.2019, recomandarea pentru profesor de 
sprijin fiind făcută începând cu anul școlar 2019-
2020. În plus, unitatea școlară a probat faptul că 
a întreprins demersurile necesare sesizării 
autorităților competente să acorde sprijin în 
soluționarea problemelor declanșate de 
comportamentul fiului petentei.  
 
Având în vedere cele menționate, CNCD a 
constatat că, raportat la cronologia evenimentelor 
și la măsurile întreprinse la nivelul unității școlare 
în ceea ce privește situația elevului, a existat un 
eșec de integrare a acestuia, motiv pentru 
care va recomanda liceului să depună eforturi 
astfel încât actul educațional să se desfășoare 
în orice circumstanță cu respectarea 
interesului superior al copiilor
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CAZUL 2: Discriminare elev diagnosticat cu sindromul Asperger3 

 
 
Petenții au sesizat faptul că fiul lor, diagnosticat 
de la vârsta de 3 ani cu sindromul Asperger, a 
fost sancționat de către conducerea școlii, în data 
de 31.01.2019, cu mustrare scrisă și scăderea 
notei la purtare pentru abatere disciplinară, 
fiindu-i acordată nota 2 la purtare pe semestrul I 
sancțiune realizată de Consiliul profesoral al 
Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu București.4  
 
Petenții consideră că măsura disciplinară a fost 
luată de către conducerea liceului neîndreptățit, 
în mod abuziv și discriminatoriu, fără a fi 
respectate prevederile legale în vigoare. Petenții 
au prezentat conducerii și psihologului liceului, 
încă din primele zile ale semestrului I an școlar 
2018-2019, faptul ca fiul lor, elev in clasa a IX-a, 
este diagnosticat cu sindromul Asperger, acesta 
având o sensibilitate ridicată psihică si 
emoțională la anumiți factori externi nepotriviți dar 
și o inteligență extrem de ridicată conform 
evaluării psihologice IQ 140. 
 
În fișa de evaluare psihologică în vederea 
încadrării în grad de handicap, a orientării școlare 
și profesionale și a planificării beneficiilor, 
serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu 
dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale, 
emisă la data de 04.10.2018 de către Asociația 
pentru Recuperarea copiilor cu autism se 
menționează ca este un adolescent cu inteligență 
superioară, dar cu o empatie scăzută, tendințe de 
izolare socială, dominat de fixații, stereotipii și 
convulsii, incapabil încă să realizeze activitățile 
specifice vârstei și să evite pericolele, având 
nevoie de susținere permanentă și de prezența 
unui adult pentru medierea relației cu cei din jur. 
Totodată, în planul de abilitare-reabilitare al 
copilului se recomandă continuarea participării 
fără însoțitor a adolescentului la activitățile 
liceului de masă și urmărirea dezvoltării atenției 

în mediul social, participării adecvate la 
activitățile de grup, facilitarea și încurajarea 
interacțiunii cu grupul de egali, înțelegerea și 
respectarea regulilor sociale, dezvoltarea 
capacității de a învăța de la grupul de egali, 
descreșterea comportamentelor neadecvate, a 
crizelor care apar la neîmplinirea fixațiilor.  
 
Conducerea liceului a anunțat petenții că fiul 
acestora a avut un incident în incinta școlii cu un 
coleg din clasa a X-a, altercație în urma căreia fiul 
lor l-a trântit și l-a mușcat superficial de picior pe 
elevul din clasa a X-a. Petenții au răspuns 
conducerii școlii și au solicitat efectuarea unor 
investigații pentru a afla numele elevilor din clasa 
a X-a care îl hărțuiesc pe fiul acestora, 
menționând că acesta este supus la numeroase 
hărțuieli fizice și psihice de câțiva elevi ai liceului, 
inclusiv prin intermediul mesajelor pe telefon. 
Totodată, petenții au asigurat conducerea școlii 
de implicarea lor nemijlocită în vederea evitării 
formelor de violență fizică și verbală și pentru ca 
lucrurile să revină la normal în ceea ce privește 
formele de provocare și discriminare la care este 
supus fiul lor. 
 
În data de 31.01.2019, conducerea liceului a 
înștiințat petenții asupra faptului că fiul acestora, 
a fost sancționat cu mustrare scrisă și scăderea 
notei la purtare pentru abatere disciplinară. Nu 
a fost dată nicio explicație sau motivare legală a 
deciziei luate cu privire la sancțiunea aplicată în 
urma căreia elevului i s-a acordat nota 2 la 
purtare pentru perioada aferentă semestrului I al 
anului școlar 2018-2019. Petenții consideră că 
modul în care s-a procedat a semănat cu o 
acțiune concertată, pe ascuns și în grabă, iar 
măsura disciplinară a fost luată neîndreptățit, în 
mod abuziv și discriminatoriu, cu încălcarea 
prevederilor legale. 

 
 

                                                           
3 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-172-2020-1.pdf 
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În apărarea sa, liceul a arătat că: 
 

● Sancționarea elevului a rezultat în urma abaterilor disciplinare grave și repetate iar amânarea 

sancțiunii s-a datorat problemelor de sănătate pe care elevul le are și s-a încercat de fiecare dată 

aplanarea conflictelor pe care le-a generat sau în care ajungea să fie implicat; 

● În cursul primului semestru al anului școlar 2018-2019, în cadrul liceului au avut loc mai multe 

incidente/ altercații între elev și alți colegi din cadrul școlii; 

● Pe parcursul întregului semestru, unitatea de învățământ a încercat să ajute integrarea în colectiv 

a elevului și să aplaneze aceste conflicte încercând să îi facă pe cei afectați să înțeleagă că elevul 

reacționează în acest fel din cauza problemelor de sănătate;  

● Mama elevului a fost informată permanent de către diriginta clasei despre comportamentul agresiv 

al fiului său iar părinții au luat cunoștință de toate incidentele provocate de către fiul acestora. 

Incidentul din data de 22.11.2018, cel mai grav, s-a soldat cu implicarea Secției 22 Poliție; 

● Referitor la problemele de sănătate ale elevului se menționează faptul că părinții acestuia au 

informat unitatea de învățământ că fiul lor este diagnosticat cu sindromul Asperger însă au oferit 

detalii insuficiente în legătură cu problemele de sănătate ale fiului lor iar unitatea de învățământ s-

a văzut pusă într-o postură dificilă în gestionarea acestei situații. Părinții nu au făcut în timp util 

demersurile necesare pentru obținerea unui certificat CES deși au fost sfătuiți permanent de către 

consilierul școlar în această privință.  

● Unitatea de învățământ a primit, în cursul lunii octombrie 2018, o fișă de evaluare psihologică în 

vederea încadrării în grad de handicap, aceasta fiind emisă în data de 04.10.2018 iar documentul 

a fost primit de conducerea liceului după ce deja începuseră să aibă loc unele din incidentele 

menționate anterior. În fișa de evaluare psihologică este menționat, în repetate rânduri, faptul că 

este necesară supravegherea permanentă a elevului din cauza pericolului de a se vătăma pe sine 

sau pe alții, precum și faptul că poate reacționa când oamenii din jur folosesc cuvinte pe care el le 

refuză. 

● La finalul semestrului I, conducerea liceului a făcut bilanțul tuturor situațiilor create sau în care a 

fost implicat elevul, inclusiv situația care a dus la implicarea Secției 22 Poliție, și s-a ajuns la 

concluzia că sancțiunea nu mai poate fi amânată. Drept urmare, a fost dată mustrarea scrisă pentru 

abaterile disciplinare repetate și s-a stabilit nota 2 la purtare. 

● Conform prevederilor legale, elevilor le este interzis să aibă comportamente jignitoare, indecente, 

de intimidare, să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul 

unității de învățământ, să instige și să participe la acte de violență în incinta școlii sau în afara ei. 

 
Luând act de susținerile părților și de totalitatea înscrisurilor depuse la dosar, CNCD: 
 

● a reținut că petenții au informat verbal conducerea unității cu privire la starea de sănătate a 

copilului, respectiv faptul că acesta suferă de sindromul Asperger iar, ulterior, au depus și 

documentele medicale doveditoare. 

● este de opinie că unitatea școlară nu a luat atitudine în momentul în care față de elev se exercitau 

presiuni care l-au determinat într-un final să fie timorat, să se exteriorizeze atunci când simțea că 

nu este înțeles. Faptul că între el și alți elevi din școală au avut loc mai multe incidente/ altercații, 

copilul având reacții violente asupra acestora din urmă (colegii fiind scuipați, mușcați, zgâriați, 

speriați, înspăimântați de comportamentul agresiv al acestuia), elevul având un limbaj vulgar chiar 

și în prezența unui cadru didactic arată că elevul s-a simțit respins, neînțeles și marginalizat 
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chiar de către persoanele care ar fi trebuit să-i întindă o mână de ajutor și să-l înțeleagă, 

situația acestuia fiind una specială. 

●  Nu poate fi vorba de lipsa de informare cu privire la starea de sănătate a elevului atâta vreme cât, 

încă de la începutul anului școlar 2018-2019, au fost aprobate de către conducerea liceului, întâlniri 

săptămânale ale elevului cu psihologul școlii, deși elevul nu avea încă un certificat CES care să 

menționeze profilul psihologic și recomandările pentru planul de abilitare-reabilitare. În acest sens, 

având în vedere simptomatologia acestui diagnostic se puteau lua măsuri de supraveghere 

permanentă a acestuia atât în desfășurarea sarcinilor, cât și din cauza pericolului de a se vătăma 

pe sine sau pe alții, neputând conștientiza pericolele. 

● Singurele măsuri luate de conducerea școlii au fost mustrarea scrisă și scăderea notei la purtare 

pentru abatere disciplinară, fiindu-i acordată nota 2 la purtare pe semestrul I al anului școlar 2018-

2019. Aceste măsuri punitive evidențiază aspectele negative al elevului în timp ce, la baza 

educației incluzive stau principiile adaptării comportamentului profesorului și al mediului de la clasă 

nevoilor copilului și respectul pentru diversitate, care nu au fost niciodată aplicate adolescentului, 

elev cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă.  

● Atunci când elevul a avut manifestări specifice tulburării sindromului Asperger, a fost sancționat și 

învinovățit pentru diferențele sale, atrăgând o serie de măsuri disciplinare, acest gest putând 

provoca reacții emoționale adverse asupra lui.  

 
Având în vedere cele de mai sus precum și documentele existente la dosar, CNCD reține comportamentul 
pasiv al unității școlare și atitudinea discriminatorie față de elev, apreciază că unitatea școlară a 
încălcat prevederile legale incidente5 si a fost sancționată cu amenda contravențională de 1000 lei. 

 

 

CAZUL 3: Interzicere acces copil la grădiniță pe criteriu de boală6 

 

Petentul, tatăl unui copil în vârstă de 4 ani, a 
reclamat la CNCD faptul că i s-a adus la 
cunoștință că este recomandat ca fiul său să fie 
supus unor teste de specialitate pentru a stabili 
dacă prezintă sau nu cerințe educaționale 
speciale, în vederea prezentării acestuia la 
cursuri cu însoțitor. Totodată, i s-a adus la 
cunoștință faptul că a fost demarată o procedură 
specială, aplicată în cazul identificării copiilor ce 
prezintă suspiciuni referitoare la cerințe 
educaționale speciale. 

Petentul a arătat că fiul său a fost prezentat, din 
inițiativa părinților, la mai multe consulturi de 
specialitate, opinia unanimă a medicilor fiind ca 
prezintă o întârziere de limbaj, recomandând de 
urgență integrarea acestuia în colectivitate pentru 
o dezvoltare cât mai armonioasă și benefică. 
Ulterior petentul a solicitat retragerea petiției, 
motiv pentru care CNCD a hotărât clasarea 
acesteia. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 art. 2 alin 1 coroborat cu art. 15 din OG nr.137/2000, R1 
6 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-226-2021.pdf 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-226-2021.pdf
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CAZUL 4: Nealocare de locuri suficiente la liceu pentru copiii cu CES7 

 

Petenta, Președintele Asociației ,,Castelul 
Erhard’’ Satu Mare, a reclamat nerespectarea 
prevederilor legale8 în ceea ce privește alocarea 
de locuri la liceu pentru copiii cu CES. Petenta a 

reclamat faptul că în data de 23.06.2020 au fost 
afișate doar 4 locuri la liceu pentru copiii cu CES 
și a mai sesizat alte nereguli la adresa copiilor cu 
CES în ISJ Satu Mare, respectiv: 

 
● lipsa profesorilor de sprijin, sunt doar 13 profesori la 100 de copii 

● lipsa formării cadrelor didactice care să lucreze cu copiii cu CES 

● lipsa stimulării financiare a celor ce lucrează cu copiii cu CES  

 
La întrebarea petentei de ce nu s-au respectat 
dispozițiile legale, inspectorul școlar a răspuns că 
,,procedura nu este clară”. Reclamatul a arătat că 
după aprobarea cifrelor de școlarizare pentru 
clasele a IX-a transmisă de Ministerul Educației 
și Cercetării, s-au stabilit locurile speciale pentru 
romi, pentru a fi publicate în termenul legal. 
Aceste locuri speciale s-au acordat acoperind la 
maxim oferta posibilă și cu respectarea 
prevederilor legale, respectiv până la maximum 
30 de elevi pe clasă. În acest context s-a publicat 
lista locurilor special alocate pentru elevii cu CES. 
Pentru respectarea drepturilor elevilor cu CES, 
ISJ Satu Mare a aprobat modificarea listei 
locurilor pentru elevi romi și acordarea de locuri 
distinct alocate pentru elevi cu CES. 
 
Conform informațiilor furnizate de Partida 
Romilor, până la data limită prevăzută în 
calendarul admiterii, au fost eliberate 87 de 
recomandări scrise de apartenență la etnia 
romilor, pentru absolvenți ai clasei a VIII-a din 
județul Satu Mare, ceea ce a permis ca din totalul 
de 124 locuri destinate inițial elevilor de etnie 
romă, pentru admiterea în învățământul liceal, să 
se adopte hotărârea de a acorda un număr de 9 
locuri speciale pentru elevii cu CES, fără a afecta 
drepturile elevilor romi. ISJ Satu Mare nu 
cunoștea opțiunile elevilor de etnie romă, întrucât 
completarea opțiunilor în fișele de înscriere de 
către candidații de etnie romă a avut loc în 

perioada 30 iunie – 05 iulie 2020. În urma 
deciziei, pe pagina web a ISJ Satu Mare s-a 
postat, în data de 25.06.2020, lista actualizată a 
locurilor distinct alocate pentru elevii cu CES. 
 
La data de 06.07.2020, comisia de admitere a 
revenit în fața consiliului de administrație cu 
solicitarea de suplimentare a numărului de locuri 
pentru elevii cu CES, urmând a fi aprobat un 
număr de 14 locuri, dintre care 9 locuri în 
municipiul Satu - Mare. 
 
CNCD a reținut faptul că partea reclamată a 
întreprins, cu respectarea metodologiilor și 
ordinelor speciale, măsuri privind respectarea 
drepturilor copiilor cu cerințe speciale, astfel încât 
să se creeze premisele unui acces deplin și 
echitabil la educație. Repartizarea candidaților pe 
locurile distinct alocate în unitățile de învățământ 
de masă pentru candidații cu CES se realizează 
de către comisiile de admitere , în baza unei 
proceduri stabilite de Comisia națională de 
admitere. 
 
Având in vedere cele menționate, CNCD a 
constatat faptul că prin fapta descrisă, aceea de 
a publica un număr redus de locuri pentru 
elevii cu CES, nu există drept încălcat, prin 
urmare fapta nu întrunește elementele 
constitutive ale faptei de discriminare. 

 
 

                                                           
7 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-253-2021.pdf 
8 Ordinul MEC nr.4532/15.06.2020 
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CAZUL 5: Neadaptarea metodei de examinare la susținerea examenului de simulare a 

bacalaureatului a unui elev cu dizabilitate motorie, disgrafie, dislalie9 

 

Petenta a considerat că fiul său este discriminat 
la susținerea examenului de simulare națională, 
proba scrisă, pe motiv că acesta nu a putut 
realiza lucrarea, metoda nefiind accesibilizată, 
individualizată, la nevoile fiului său. Petenta a 
considerat că fiul său, minor, elev al Liceului 
Teoretic Național, cu handicap grav, deplasabil în 
fotoliu rulant, a fost discriminat la susținerea 
examenului de simulare națională scrisă 
deoarece nu a beneficiat de o adaptare 
curriculară pentru examinare, tip grilă pe 
calculator, în vederea egalizării șanselor, deși a 
solicitat acest lucru autorităților competente, în 
conformitate cu actele medicale. 
 
Elevul are un coeficient de inteligență peste 
medie, neavând tulburare de învățare, ci are o 
dizabilitate locomotorie, de origine spastică. 
Minorul suferă de un cumul de disfuncții, 
respectiv mobilitate restrânsă, disgrafie și 
dislalie, din cauza cărora a fost în imposibilitatea 
de a susține proba scrisă a examenului de 
simulare națională, în condițiile în care nu a 
beneficiat de o adaptare a metodei de susținere 
a examenului la nevoile sale. Petenta a anexat 
certificatul de orientare școlară și profesională în 
care este specificat faptul că elevul, având gradul 
de handicap grav, are intelect normal cu IQ 106, 
suferă de diplegie spastică formă severă cu 
multiple contracții tendinoase, retard locomotor 
sever. În același document se specifică faptul că 
acesta nu necesită cerințe educaționale speciale 
și este nedeplasabil din motive medicale. 
 
Copilul petentei a declarat că la examenul scris 
de simulare națională nu a beneficiat de subiecte 
adaptate, sub formă de test grilă, deși acesta a 
solicitat acest lucru. Mai mult, în cadrul 
examenului i s-a solicitat ca acesta să scrie, în 
prezența a doi profesori asistenți, deși condiția sa 
medicală nu îi permitea acest lucru. La examenul 
de simulare la calculator a obținut nota 0. În 
apărarea sa, liceul a susținut că în ceea ce 
privește accesibilizarea metodei de examinare la 
simularea examenului de bacalaureat, MEC a 
transmis aprobarea CNB privind adaptarea 
condițiilor de susținere a simulării probelor scrise 

                                                           
9 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-254-19.pdf 

ale examenului de bacalaureat național pentru 
fiul petentei. În cadrul acestei adrese s-a 
specificat faptul că elevul poate redacta lucrările 
scrise la cele două probe ale simulării pe laptop/ 
tabletă, în sală separată, supravegheat audio-
video, în prezența a doi profesori asistenți, dintre 
care un cadru didactic cu specializarea 
informatică. În vederea evaluării, lucrarea 
redactată se listează în sala în care a fost 
susținută proba, se copiază de către unul dintre 
profesorii asistenți pe foaie tipizată și se 
secretizează conform procedurilor aprobate în 
prezența candidatului. Timpul de redactare a 
lucrării scrise de către candidat se prelungește cu 
încă două ore. 
 
Adresa primită de la MEC a fost transmisă liceului 
unde învață elevul în vederea punerii în aplicare 
a celor menționate. În urma acestei adrese, liceul 
a transmis o adresă de informare prin care a 
precizat că participarea elevului la simularea 
examenului național de bacalaureat s-a 
desfășurat conform aprobării Ministerului 
Educației.  
 
CNCD a analizat petiția având în vedere 
elementele constitutive ale unei fapte de 
discriminare, dacă a existat un tratament 
diferențiat între diferite persoane care se află în 
situații comparabile și care sunt tratate în mod 
diferit din cauza unui criteriu de discriminare, 
reținând faptul că, în această situație, se invocă 
un tratament diferențiat în ceea ce privește 
accesul în locurile publice a persoanelor cu 
dizabilități prin asigurarea serviciilor sociale 
necesare persoanelor cu handicap. 
 
În acest sens, în conformitate cu art. 15 din Legea 
448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele 
cu handicap au acces liber și egal la orice formă 
de educație, indiferent de vârstă, în conformitate 
cu tipul, gradul de handicap și nevoile 
educaționale ale acestora. Persoanelor cu 
handicap li se asigură educația permanentă și 
formarea profesională de-a lungul întregii vieți. 
Fiecare copil are propriile nevoi educaționale 
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acest lucru fiind valabil în special în cazul 
copiilor cu handicap. ISMB ar fi trebuit să 
individualizeze metoda de susținere a 
bacalaureatului condiției elevului, prin permiterea 
susținerii examenului sub formă de test grilă, 
astfel încât să se asigure egalizarea șanselor 
între elevi, în conformitate cu recomandarea 
medicului.  
 
CNCD a considerat că neadaptarea rezonabilă 
a metodei de susținere a probei scrise la 

nevoile elevului raportate la dizabilitatea 
acestuia constituie discriminare, a 
recomandat să se adapteze rezonabil procesul 
educațional și de evaluare în funcție de 
nevoile educaționale și în raport cu tipul de 
dizabilitate pentru asigurarea accesului egal 
la educație si a sancționat Inspectoratul Școlar 
al Municipiului București cu amendă 
contravențională în valoare de 3 000 lei. 

 
 

CAZUL 6: Posibil act de discriminare, refuzul transferului unui copil cu dizabilități10 

 

Petenta a sesizat că, pentru al doilea an 
consecutiv, Școala Gimnazială “Cezar Bolliac” a 
refuzat cererea pentru transferul școlar al fiului 
petentei, în vârstă de 9 ani și 9 luni, copil cu 
cerințe speciale (CES), încadrat în grad de 
handicap și beneficiar al unui certificat de 
orientare școlară pentru învățământul de masă. 
Fiul petentei a urmat primul an de școală în 
sistemul special pentru hipoacuzici. Pe parcursul 
anului școlar petenta realizând că mediul de 
acolo nu i se potrivește, nici din punct de vedere 
cognitiv, nici comportamental, a luat decizia de a-
l transfera în învățământul de masă, depunând 
dosarul de transfer de la școala specială la școală 
de masă. Petenta a menționat că aparține de 
circumscripția școlară a părții reclamate, a cărei 
clădire se află în spatele blocului unde 
domiciliază. 
În primul an, 2019, petenta a purtat o discuție 
prealabilă cu doamna director adjunct al școlii 
căreia i-a menționat că, la momentul respectiv 
băiețelul avea certificat de orientare școlară 
pentru învățământ special (hipoacuzici), dar că a 
fost programat, în scurt timp, pentru reevaluare 
pentru obținerea unui nou certificat, pentru 
orientare către școala de masă. Doamna director 

adjunct, în cadrul acelei discuții, a menționat că 
poate depune dosarul de transfer, urmând să 
aducă noul certificat la momentul emiterii 
acestuia. Ulterior, doamna director i-a comunicat 
acesteia că transferul este respins deoarece nu 
are certificat valabil pentru învățământ de masă; 
 
Petenta a revenit cu cerere de transfer, la dosar 
fiind depuse toate actele solicitate de școală și, în 
plus, o declarație pe proprie răspundere că 
minorul domiciliază la adresa menționată în actul 
de identitate al petentei. Cu toate acestea, i s-a 
comunicat că cererea a fost respinsă, petenta 
solicitând în acest sens o audiență la doamna 
director. În aceeași zi petenta a purtat o discuție 
cu doamna director adjunct care i-a comunicat 
faptul că cererea este respinsă deoarece nu sunt 
locuri și este târziu pentru o solicitare de 
suplimentare de locuri la inspectorat.  
 
Cererea de reanalizare a fost motivată de faptul 
că elevul aparține de școală, că acesta are 
orientare școlară pentru școala de masă și că 
optează pentru învățământ online, însă aceasta a 
fost respinsă pe motiv că nu sunt locuri.  

 
 
În acest sens, doamna director a insistat că nu poate aproba transferul, motivând astfel: 

● la clasele a doua există deja copii cu CES și facilitator, iar aducerea a încă unui copil este un efort 

extrem de mare pentru cadrul didactic de la clasă, efort care se va reflecta într-o activitate deficitară 

pentru ceilalți copii; 
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● doamna director și-a arătat scepticismul față de posibilitatea obținerii de achiziții pe parte 

educațională de către fiul petentei în școala de masă; 

● nu este bine pentru școală, pentru clasă, prezența a încă unui copil cu CES, cadrul didactic nu 

poate gestiona corespunzător această situație, astfel încât să își poată împărți atenția pentru copiii 

care au aceste deficiențe și ceilalți copii; 

● referitor la opțiunea petentei pentru școala on-line, doamna director a menționat că, în cadrul părții 

reclamate, cadrele didactice de la învățământul primar nu doresc să transmită live în timpul orelor, 

pe motiv că persoanele de acasă pot râde de copiii care ies la tablă și poate nu știu răspunsurile; 

● cum își imaginează petenta că o poate ajuta școala, în condițiile în care dacă copilul vine la școală, 

nu i se poate acorda atenție, iar dacă stă acasă, i se trimit lecțiile așa cum le poate lua petenta de 

la doamna învățătoare, nu este un sistem live și nu va urmări un cadru didactic; 

● o poate ajuta pe petentă în momentul în care școala va începe de-adevăratelea și nu acum când 

se prefac că o fac; 

● a sfătuit petenta să facă o cerere la inspectorat în care să solicite să o informeze cu privire la școlile 

din jurul locuinței sale, în care există la clasa a doua colective mici de elevi (în condițiile în care 

mai erau 3 zile lucrătoare până la începerea școlii). 

 
“Argumentele” aduse de doamna director, 
atitudinea de superioritate pe care a afișat-o în 
cadrul discuției, faptul că prezența fiului petentei 
în clasă și școală este, în opinia dânsei, un posibil 
factor de scădere a calității actului educațional, o 
greutate pentru cadrul didactic de la clasă (deși 
fiul petentei are facilitator/ shadow), au 
determinat-o pe petentă să formuleze petiția 
deoarece i s-a părut o nedreptate îngrozitoare 
față de fiul său. 
Refuzul aprobării transferului fiului petentei a avut 
ca argument motivul lipsei de locuri, model al 
modalităților de încălcare a dreptului la educație 
al copiilor cu dizabilități din perspectiva obligației 
de acces sau al accesului formal la educație și de 
creare a cadrului necesar accesului efectiv la 
educație. În apărarea sa, Școala a invocat 
prevederile Legii Educației Naționale conform 
cărora, pentru învățământul primar “clasa 
cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 
10 și nu mai mult de 22” și că “pentru fiecare 
preșcolar/elev cu cerințe educaționale speciale 
orientat de către CJRAE/CMBRAE pentru 
învățământ de masă, efectivele existente ale 
grupelor/claselor se diminuează cu 2 
preșcolari/elevi”, prevederi care nu au împiedicat 
Consiliul de Administrație al Școlii să accepte 
elevi peste maximul admis, așa cum reiese din 
prezentarea situației efectivelor claselor a doua 
ale părții reclamate. De asemenea, menționarea 
acelui certificat de orientare școlare emis în 
27.01.2020 susține afirmația petentei că 
prevederile Legii Educației, menționate mai sus, 

sunt invocate, ca argument, doar în refuzul 
transferului fiului petentei. 
 
Totodată, aducerea în discuție a prezenței 
elevului care nu are certificat de orientare 
școlară, dar urmează cursurile în prezența unui 
facilitator, în baza unei adeverințe medicale 
emisă de un medic psihiatru agreat de familie, 
este un fals argument în susținerea lipsei de 
locuri; prezența facilitatorului este o consecință a 
existenței unui plan de abilitare-reabilitare în 
cazul copilului cu dizabilități sau a unui plan de 
servicii individualizat în cazul copiilor cu 
dizabilități neîncadrați în grad de handicap și cu 
CES. 
 
Din cele enumerate, coroborat cu acceptarea în 
efectivul claselor a unor elevi care nu au 
domiciliul în circumscripția școlii respective, 
petenta a tras concluzia că accesul în cadrul 
școlii se face, în multe cazuri, în mod preferențial, 
în detrimentul acelor copii care îndeplinesc 
condițiile pentru ocuparea unui loc în clasă. 
Petenta a constatat că, în cazul copiilor speciali, 
mulți dintre factorii de decizie care ar putea 
acționa pentru îmbunătățirea vieții acestor copii, 
acționează mai degrabă pe principiul “prezumției 
de vinovăție”, iar petenta a fost nevoită să-și 
demonstreze “nevinovăția”, respectiv să aducă 
argumente în sprijinul susținerii drepturilor fiului 
său. 
 
În apărarea sa, Școala a precizat că, la începutul 
anului școlar 2019-2020, petenta a depus o 
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cerere de transfer pentru fiul său, anexând un 
certificat de orientare școlară și profesională în 
care elevul era orientat pentru o unitate de 
învățământ special. Petenta nu a depus până la 
data de 09.09.2020, data începerii anului școlar, 
un alt certificat de orientare școlară care să 
permită transferul la o unitate de învățământ de 
masă. 
 
Certificatul de orientare școlară în care se 
modifică, la cererea părintelui, orientarea de la 
învățământ special către învățământ de masă a 
fost eliberat în data de 11.10.2019. Conform Legii 
Educației Naționale “Integrarea școlară a 
copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale 
în grupe/clase din învățământul de masă se 
realizează doar la începutul anului școlar”, motiv 
care a dus la imposibilitatea de înscriere a fiului 
petentei într-o unitate de învățământ de masă în 
anul școlar 2019-2020. 

 
La începutul anului școlar 2020-2021 petenta a 
solicitat din nou transferul fiului său în clasa a II-
a. Toate cele patru clase a II-a din cadrul școlii 
funcționează peste numărul maxim de elevi 
admis de Legea Educației Naționale care 
prevede că “în situații excepționale, formațiunile 
de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste 
efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, 
după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. 
(1), cu aprobarea consiliului de administrație al 
inspectoratului școlar”. 
 
Analizând aspectele menționate de părți, CNCD 
a reținut că fiului petentei (cu cerințe speciale si 
încadrat în grad de handicap) i s-a refuzat de 
către directoarea școlii transferul la școala 
reclamată pentru anul școlar 2020-2021, cererea 
fiind depusă în august 2020.  

 
Cu ocazia discuției avute între părinte și directoare, la începutul lunii septembrie 2020, cea din urmă a 
afirmat următoarele: 

● la clasele a doua există deja copii cu CES și facilitator, nu au posibilitatea de a mai aduce, nu este 

bine pentru copii; 

● aducerea a încă unui copil este un efort extrem de mare pentru cadrul didactic de la clasă, efort 

care se va reflecta într-o activitate deficitară pentru ceilalți copii; 

● nu este bine pentru școală, pentru clasă, prezența a încă unui copil cu CES, cadrul didactic nu 

poate gestiona corespunzător această situație, astfel încât să își poată împărți atenția pentru copiii 

care au aceste deficiențe și ceilalți copii. 

 
În clasa II A sunt 27 elevi, în clasa II B 28 elevi, 
în clasa II C 33 elevi, în clasa II D 27 elevi. În 
aceste clase în total sunt înmatriculați 3 elevi cu 
certificate de orientare școlară. 
 
CNCD a constatat faptul că, din punctul de 
vedere al dreptului la educație, un copil cu CES 
care are certificat de orientare școlară pentru 
învățământul de masă se află în situație similară 
cu orice copil. În concluzie, copilul petentei a fost 
supus unei diferențieri. Criteriul de diferențiere 
este cel al dizabilității, cum a arătat clar 
directoarea școlii reclamate: copilul nu a fost 
transferat din cauza dizabilității, pe considerentul 
că ar crea probleme școlii. Partea reclamată a 
afirmat că discuția cu petenta nu a influențat 
decizia Consiliului de administrație privind refuzul 
transferului, însă nu a depus în acest sens nici o 
probă, spre exemplu procesul verbal al ședinței 
Consiliului de administrație din care să rezulte că 
nu s-a făcut nici o referire la dizabilitatea copilului 

petentei, decizia fiind bazată strict pe numărul 
mare de copii din clase. Totodată are relevanță și 
faptul că petenta nu a primit un răspuns scris la 
solicitarea depusă în scris privind transferul 
copilului, din care să rezulte un alt motiv al 
refuzului transferului. 
 
CNCD a constat că fapta școlii de a refuza 
transferul copilului petentei reprezintă 
discriminare, întrucât a creat o deosebire pe 
criteriul dizabilității care a avut ca scop și 
efect restrângerea exercitării, în condiții de 
egalitate, a dreptului la educație, reținând, 
totodată, și fapta de hărțuire întrucât modul în 
care a fost tratată petenta la discuția cu 
directoarea școlii reclamate este de natură să 
creeze un cadru degradant față de petenta, 
mama unui copil cu dizabilitate, aplicând Școlii 
Gimnaziale „Cezar Bolliac” o amendă 
contravențională de 2.000 lei. 
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CAZUL 7: Posibil act de discriminare al unui elev cu sindrom ADHD11 

 
 
Petentul a sesizat CNCD reclamând că fiul său, posesor al certificatului medical cu sindrom ADHD, este 
discriminat de către dirigintele său și de către 
directorul Școlii Gimnaziale Constantin 
Brâncoveanu Slatina.  
Fiul petentului, diagnosticat cu sindrom ADHD, 
dovedit cu scrisoare medicală, manifestă 
dereglări de comportament, impunându-se 
terapie comportamentală. Minorul, elev în clasa a 
V-a a fost supravegheat de soția tatălui în pauze, 
de la începutul clasei a I-a până la data 
19.10.2018, când Directorul Școlii i-a interzis 
acesteia să mai intre în școală. Supravegherea 
minorului pe durata pauzelor dintre ore era făcută 
în scopul evitării oricărui act de violență fizică și 
verbală între fiul petentului și ceilalți elevi. 
 
Totodată, petentul a reclamat faptul că, anterior 
datei în care soției acestuia i s-a interzis accesul 
în școală, a fost chemat de către Directorul școlii 
care i-a solicitat să-și mute copilul la o altă școală, 
deoarece au fost strânse aproximativ 21 de 
semnături prin care îi cereau directorului să-l 
exmatriculeze pe elev. Directorul i-a comunicat 
petentului că este obligat să-l mute disciplinar pe 
elev la o altă școală și, pentru a preîntâmpina 
această situație, i-a solicitat tatălui să inițieze el 
transferul. Petentul a menționat că la acea dată 
au existat niște incidente care fac obiectul unui 
dosar penal aflat pe rolul Poliției Municipiului 
Slatina iar soția acestuia, în urma unei 
neînțelegeri, a fost agresată verbal și fizic de un 
alt părinte. 
 
După data de 19.10.2018, soției petentului i s-a 
interzis accesul în incinta școlii, elevul a rămas 
nesupravegheat si au început conflicte între elevi, 
în urma cărora acesta din urmă a fost sancționat 
cu mustrare scrisă și cu scăderea notei la purtare. 
Petentul a solicitat de mai multe ori revenirea 
asupra deciziei de interdicție în incinta școlii a 
părinților elevului, fără a fi soluționată favorabil. 
Petentul a reclamat faptul că dirigintele fiului său 
a refuzat să-l primească la ore pe acesta și pe 
un coleg de-al său, după ce aceștia fuseseră la 
consiliere psihologică și că îl discriminează pe 
elev, refuzând să respecte îndrumările 
psihologului școlii, ca elevul să stea în prima 
bancă și de a se adapta evaluarea la problemele 

                                                           
11 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-355-19.pdf 

de sănătate ale minorului.Deși petentul a depus 
la secretariatul școlii adeverința medicală în care 
se atestă starea medicală a elevului și a solicitat 
întocmirea unui plan individualizat pentru acesta, 
directorul școlii a refuzat aplicarea acestor 
măsuri. 
 
În apărarea sa, dirigintele elevului a precizat că a 
refuzat să-l primească pe elev la ore deoarece 
acesta de fiecare dată solicita să se ducă la 
cabinetul psihologic și la orele acestuia precum și 
la alte discipline, urmărind să se sustragă 
deliberat de la ore, fie pentru că nu a învățat, fie 
pentru că nu și-a făcut temele. Cu 20 minute 
înainte de terminarea orei, elevii au venit la clasă 
și au refuzat să se așeze în bancă, să ia notițe, 
perturbând ora în așa fel încât și alți profesori de 
la clasele învecinate au ieșit pe hol pentru a 
vedea ce se petrece. 
 
Referitor la dorința petentului ca elevul să stea în 
prima bancă, reclamatul a precizat că aceasta a 
fost îndeplinită până la momentul în care o 
doamnă psiholog i-a comunicat faptul că elevul n-
ar trebui să stea în prima bancă deoarece s-ar 
expune criticilor clasei și s-ar simți persecutat de 
ceilalți colegi. Ca metodă alternativă, dirigintele a 
recurs la a-l ține pe elev lângă el, la catedră, 
pentru a-l supraveghea și astfel să-și desfășoare 
ora corespunzător, pentru a-și atinge obiectivele. 
Această metodă a fost recomandată de diriginte 
și celorlalți profesori de la clasa elevului. 
 
”Elevul deranjează permanent toate orele, se 
ceartă cu alți elevi în timpul orelor de curs, nu ia 
notițe, rupe foile din caiet, nu este atent la 
explicațiile profesorului, nu dorește să vină la ore, 
preferând cabinetul psihologic. La terminarea 
orelor, iese din clasă fără încuviințarea 
profesorului și nu-și notează pagina la care se 
află lecția predată în manual”. 
 
Reclamatul a susținut că părinții nu l-au anunțat, 
în calitatea sa de profesor diriginte al elevului, de 
diagnosticul pe care îl are elevul, de sindrom 
ADHD. În această situație, elevul a fost 
considerat sănătos, ca toți ceilalți elevi, cu toate 
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că manifestările lui arătau această suferință. 
Școala, referitor la acuzațiile legate de 
interzicerea accesului în școală a părinților, 
pe durata pauzelor dintre ore, a precizat că 
soția petentului nu este și mama elevului. Deși 
cunoștea acest lucru, i-a permis accesul până la 
data 19.10.2018. 
Deși, conform dispozițiilor Regulamentului cadru 
de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, accesul părinților în 
școală pe durata pauzelor dintre ore este interzis, 
reprezentantul școlii a permis acest lucru 
părinților elevului, ținând cont de comportamentul 
acestuia. Au fost făcute sesizări care fac referire 
asupra comportamentului elevului care se 
agravează în preajma părinților săi care la rândul 
lor au dat dovadă de agresiuni verbale față de 
ceilalți elevi. 
 
Având în vedere aceste circumstanțe, 
conducerea școlii a luat măsura de a se asigura 
ca elevii de la clasa a V-a B sunt monitorizați 
permanent atât de diriginte, cadre didactice ale 
colectivului clasei, precum și de profesorii de 
serviciu în pauze, motiv pentru care prezența 
părinților în incinta școlii nu este oportună și în 
contradicție cu regulamentul cadru. În final, 
reclamatul a precizat că școlii i s-a adus la 
cunoștință că elevul suferă de sindrom ADHD în 
28.11.2018, până la acea dată nu i s-a comunicat 
acest aspect, iar diagnosticul elevului i-a fost 
comunicat printr-o scrisoare medicală, emisă de 
un medic specialist și nu cu un certificat de 
orientare școlară emis de CJRAE Olt, așa cum 
prevede Ordinul 5805/2016, astfel încât nu s-au 
putut întocmi planuri de intervenție personalizate. 
 
Petentul a considerat că elevul este discriminat 
prin: scăderea notei la purtare, interzicerea 
accesului în școală pe durata pauzelor a părinților 
elevului și prin faptul că i s-a solicitat de către 
conducerea școlii să-l transfere pe elev la o altă 

școală, în urma sesizărilor celorlalți părinți ai 
colegilor de clasă. 
CNCD a reținut că aspectele sesizate privind 
sancționarea elevului cu mustrare și scăderea 
notei la purtare precum și interzicerea accesului 
părinților pe durata pauzelor în urma unei 
altercații nu intra sub incidența legii. Referitor la 
solicitarea venită din partea directorului școlii ca 
părinții să inițieze transferul elevul la o altă 
școală, în scopul prevenirii mutării disciplinare a 
acestuia, CNCD a considerat că acestuia trebuia 
să i se acorde șanse egale cu ceilalți elevi. În 
același timp, în situația în care părintele a făcut 
dovada cu acte medicale că elevul suferă de 
sindromul ADHD, fiind elev cu CES, acesta avea 
dreptul de a fi inclus în structurile învățământului 
de masă pentru a-i fi asigurate posibilități maxime 
de dezvoltare. 
 
În aceste condiții, CNCD a considerat că în 
analiza unei astfel de situații trebuie avute în 
vedere aspectele particulare și interesele tuturor 
elevilor, însă acestea trebuie raportate 
concomitent la principiile fundamentale ale 
drepturilor omului și libertăților fundamentale, în 
special din perspectiva procesului educativ oferit 
unor elevi aparținând unor grupuri vulnerabile, 
astfel încât să se realizeze un just echilibru între 
interesele școlii și interesele elevilor, inclusiv sub 
aspectul unor posibile efecte discriminatorii 
asupra acestora.  
 
O faptă de discriminare se poate manifesta atât 
printr-un comportament activ, printr-o acțiune 
directă sau indirectă, cât și printr-un 
comportament pasiv. Astfel, în cauza analizată 
trebuie avut în vedere faptul că educația 
reprezintă unul din elementele fundamentale ale 
unei societăți democratice și că aceasta trebuie 
să urmărească deplina dezvoltare a personalității 
umane și întărirea respectului, a înțelegerii, a 
toleranței, a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.  

 
 
În acest sens, CNCD a apreciat că măsurile luate de conducerea Școlii în ceea ce-l privește pe copilul 
petentului nu au fost adecvate scopului propus, acela de asigurare a dreptului la educație al elevului, 
creând premisa excluderii elevului din colectivul clasei a V-a B si a hotărât următoarele:  
 

● Faptele sesizate referitoare la scăderea notei la purtare și interzicerea accesului în școală pe 

durata pauzelor a părinților elevului nu intră sub incidența prevederilor legale in materie; 

● Solicitarea transferului elevului la o altă școală, venită din partea directorului școlii, reprezintă 

discriminare; 
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● A recomandat Școlii și ISJ Olt să depună toate diligențele necesare adaptării rezonabile a 

procesului educațional și de evaluare în funcție de nevoile educaționale specifice și în raport 

cu tipul de dizabilitate, pentru asigurarea accesului egal la educație al elevului. 

 

CAZUL 8: Posibila discriminare a unui copil cu CES12 

 

Fiica petenților este un copil cu CES (tulburare 
hiperkinetică cu deficit de atenție, tulburare 
opozițională cu provocare) fiind înscrisă la Liceul 
de Arte „Dinu Lipatti”. Petenții au arătat faptul că 
au adus la cunoștința Liceului diagnosticul 
copilului, la întâlnire participând și 
psihoterapeutul copilului. Învățătoarea i-ar fi 
asigurat de tot sprijinul său, lucru care nu s-a 
materializat. La o lună după începerea școlii, 
învățătoarea ar fi solicitat retragerea copilului sau 
mutarea de la clasa sa.  
 
Părinții au primit o informare din partea școlii cu 
privire la comportamentul agresiv al fiicei lor față 
de colegi, accese de plâns necontrolat, slabă 
rezistență la frustrare precum și dorința de a avea 
obiectele colegilor săi, recomandându-le să ia 
măsuri precum și să discute cu învățătoarea 
aspectele semnalate. Petenții au arătat că ar fi 
încercat să discute cu învățătoarea care le-ar fi 
recomandat să mute copilul, motiv pentru care s-
au adresat conducerii precum și inspectoratului 
școlar.  
 
Petenții acuză învățătoarea că ar fi organizat 
întâlniri cu părinții despre care aflau în ultimul 
moment și că ar fi instigat părinții celorlalți copii 
cu privire la mutarea fiicei lor. Petenta este cadru 
didactic iar învățătoarea copilului i-ar fi solicitat în 
mod expres să ia copilul în clasa sa, aspect 
apreciat de către petentă ca nefiind indicat din 
punct de vedere psihologic și emoțional. Pentru 
că s-a insistat foarte mult asupra 
comportamentului violent al copilului, părinții au 
angajat un facilitator întrucât învățătoarea nu a 
dorit să lucreze cu copilul, nu a dorit să o 
tempereze și să o readucă la starea de calm 
normală. Timp de două săptămâni nu s-a permis 
facilitatorului prezența la cursuri. Ulterior 
facilitatorul a fost primit la ore iar copilul a avut o 
evoluție bună.  
 

                                                           
12 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/hotarare-439-19.pdf 

Ceilalți profesori au întocmit la rândul lor rapoarte 
diferite de cele ale învățătorului. Singura 
persoană care ar fi întocmit rapoarte defavorabile 
a fost învățătoarea copilului, persoană care a 
refuzat să lucreze cu copilului și nu i-a oferit 
niciun fel de sprijin. La revenirea copilului la 
școală, după prima vacanță, copilul i-a fi 
cumpărat învățătoarei un buchet de flori, acesta 
spunându-i copilul să ofere buchetul mamei ei, 
martor fiind părintele unui coleg. Ulterior 
învățătoarea ar fi solicitat și mutarea acestui 
copil. I s-a mai reproșat învățătoarei faptul că a 
refuzat aplicarea vreunei metode de lucru 
adaptate, comportamentul acesteia fiind 
provocator, de natură a conduce la destabilizarea 
emoțională a copilului.  
 
S-a procedat la testarea abilității copiilor, petenții 
auzind că se dorește excluderea din școală a 
tuturor copiilor cu CES. Profesorul care lucrează 
cu copilul în particular a arătat că nu era necesară 
excluderea copilului întrucât are aptitudini, fiind 
necesară doar ajutarea acesteia să rămână 
focusată pe sarcină pentru a putea duce testarea 
până la capăt.  
 
La examinare, fiica petenților a fost respinsă. Unii 
dintre copii au avut de cântat un singur cântec, iar 
fiicei petenților i s-a cerut să interpreteze mai 
multe melodii, acesta refuzând la un moment dat 
să continue. Fiind vorba despre un copil cu CES, 
ar fi fost nevoie de metode adaptate copilului, 
metoda de lucru corespunzătoare nefiind utilizată 
de către învățător.  
 
Conducerea școlii și a inspectoratului au asistat 
pasibil fără a lua măsuri concrete, întocmind o 
serie de documente de natură a acoperi orice 
problemă juridică. În cadrul săptămânii ”școala 
altfel” i s-a întocmit copilului un program special 
de natură a duce la izolarea copilului și nu la 
integrarea sa. La momentul formulării petiției 
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copilul a refuzat să mai participe la vreo acțiune 
inițiată de către învățătoare. Petenții au reiterat 
faptul că învățătoarea copilului nu a acționat în 
interesul superior al copilului și nu a colaborat în 
vederea integrării sale. De asemenea, 
comportamentul copilului era diferit în prezența 
învățătoarei restul cadrelor didactice reușind să o 
aducă în sarcină.  
În apărarea sa, partea reclamată a susținut că nu 
a fost informată într-un mod obiectiv și corect cu 
privire la problemele cu care se confruntă fiica lor 
și nici despre faptul că aceasta suferă de ADHD. 
Cu ocazia primei ședințe cu părinții, aceasta i-a 
informat cu privire la prezentarea eventualelor 
documente referitoare la istoricul medical al 
copiilor, diagnosticul acestora (dacă există) cât și 
cu privire la schema de tratament dată de către 
medicul de familie. În acest sens, petenții nu au 
depus niciun fel de documente care să ateste 
diagnosticul fiicei lor și nici nu au informat factorii 
implicați în actul educațional cu privire la aceste 
aspecte, deși fiica lor fusese diagnosticată cu 
ADHD încă de la începutul anului școlar 2016-
2017.  
 
Partea reclamată a susținut faptul că, anterior 
începerii anului școlar, petenta i-a adus la 
cunoștință câteva aspecte legate de fiica sa și 
anume să nu îi corecteze caietele, să nu 
folosească sintagma NU, comunicându-i totodată 
faptul că fiica sa obișnuiește să muște alți copii, 
fără a-i fi făcut cunoscut diagnosticul și nici 
istoricul școlar al copilului.  
 
De asemenea, partea reclamată a susținut faptul 
că, încă din primele săptămâni, copilul a început 
să dezvolte progresiv comportamente violente 
îndreptate împotriva colegilor, perturbând 
procesul educativ: eleva părăsea banca, se 
așeza pe podea, își însușea obiecte ale colegilor, 
vorbea fără un motiv anume, își ciupea și lovea 
colegii, îi trăgea de păr. Aceste aspecte au fost 
aduse la cunoștința conducerii și petenților pentru 
găsirea unei soluții de natură a asigura procesul 
de învățământ și pentru a o ajuta pe minoră să se 
integreze în mediul școlar și în colectivul clasei.  
 
Deși au existat numeroase plângeri, partea 
reclamată și conducerea școlii au apreciat că 
situația poate fi gestionată în interesul copilului, 
fiind necesar ca acesta să fie asistată de o 
persoană specializată care să o ajute să se 
integreze cu succes. În urma întâlnirii cu 
psihologul școlii și cu petenții, aceștia din urmă și-

au luat angajamentul de a asigura însoțirea 
permanentă a minorei. Ulterior s-a procedat la 
elaborarea unei curriculum adaptat, aspect care 
a arătat preocuparea reclamatei cu privire la 
integrarea copilului.  
 
Având în vedere faptul că parcursul 
comportamental al copilului nu a fost favorabil 
integrării sale cu succes, partea reclamată a 
solicitat o nouă reevaluare, părinții fiind de acord 
cu aceasta. De la momentul la care a comunicat 
părinților situația copilului și faptul că nu s-au 
înregistrat procese privind evoluția sa, relația 
părinte-profesor s-a deteriorat, aceștia 
considerând reclamata ca fiind responsabilă de 
comportamentul copilului și de dificultățile de 
integrare. Petentul a pătruns în clasa în timpul 
orei de dezvoltare personală și a acuzat 
învățătoarea că nu se ocupă de copilul său. Acest 
lucru s-a repetat iar profesorul a solicitat 
conducerii să se interzică accesul acestuia în 
unitatea școlară, în timpul orelor de curs. 
Referitor la interdicția facilitatorului de a participa 
la cursuri, aceasta s-a permis abia după luarea 
deciziei de numire a acestuia, prezența oricărei 
persoane neautorizate în timpul orelor de curs 
fiind strict interzisă.  
 
În apărarea sa, liceul a precizat că, prin sesizarea 
formulată, petenții au arătat faptul că au luat 
legătura cu profesorul pentru învățământul 
primar, susținând că au adus la cunoștința 
acesteia situația copilului și nu ar fi existat niciun 
fel de neînțelegeri. Părinții copilului au beneficiat 
de susținerea școlii iar comunicarea s-a realizat 
sub toate formele, răspunzându-se oricăror 
solicitări, precum și faptul că implicarea 
directorului a fost probată prin participarea directă 
la toate întâlnirile și la o parte dintre activități, 
fiind, astfel, exercitată în concret activitatea de 
coordonare și control. Liceul a precizat faptul că 
nu există niciun fel de documente prin care să fie 
aduse la cunoștința școlii aspectele semnalate, 
respectiv faptul că minora este un elev cu CES. 
Astfel, a susținut faptul că a fost informat doar 
cadrul didactic, nu și unitatea școlară, ulterior 
fiind confirmat prin înscrisuri că minora a fost 
diagnosticată cu ”tulburare hiperkinetică cu deficit 
de atenție, tulburare opozițională cu provocare”.  
Afirmația petenților potrivit căreia fiica lor ar fi 
victima unui grup de persoane din cadrul liceului 
care ar fi promis excluderea elevilor cu probleme 
nu poate fi probată, în școală fiind înscriși 9 elevi 
cu CES, unii dintre aceștia având diagnostic 
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similar fiicei petenților. În cazul acestor copii au 
existat dificultăți în parcursul educațional, 
acestea fiind remediate prin colaborarea între 
părinți, cadre didactice și conducere.  
Referitor la respingerea copilului la testul de 
aptitudini, liceul a precizat că nepromovarea 
testului de aptitudini pentru trecerea în clasa I nu 
ar trebui să fie legată de testul de aptitudini inițial, 
cele două testări fiind diferite, accentul fiind pus 
pe volumul de achiziții din timpul pregătirii 
școlare, aspect care nu poate fi egal pentru toți 
elevii. Fiecare elev cu CES a susținut probele 

specifice învățământului vocațional, examene și 
evaluări naționale, fără adaptare curriculară și 
fără însoțitor, potrivit legii iar liceul a susținut că 
nu se probează existența vreunei situații 
individuale de discriminare în sarcina directorului 
instituției de învățământ.  
 
În urma analizării cazului, CNCD a reținut, prin 
raportare la prevederile legale privind prevenirea 
și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
că faptele sesizate de petenți nu se confirmă, 
nedispunând nicio măsură în această situație. 

 
 

CAZUL 9: Tratament discriminatoriu și hărțuirea unui copil cu ADHD13 

 

Prin sesizarea adresată CNCD, petentul a arătat 
că fiul său, în vârstă de 12 ani, diagnosticat cu 
ADHD, a fost supus unui tratament 
discriminatoriu, fiind chestionat și intimidat de 
către organele de Poliție, la solicitarea 
reclamatei, Școala Gimnazială nr. 40.  Astfel, în 
data de 8 martie 2018 un echipaj de poliție s-a 
deplasat la școală la solicitarea conducerii 
instituției, ca urmare a unui conflict între elevi 
care nu avea legătură cu fiul petentului. La 
plecarea din școală, echipajul de poliție a 
intervenit într-o altă zonă a instituției, lângă clasa 
în care învață copilul petentului și acesta a fost 
amenințat prin adresări precum: ,,tatăl tău o să  
primească amendă 500 lei, vei fi exmatriculat și 
condus la secția de poliție pentru audieri.” 
Petentul a arătat că fiului său nu i s-a dat 
posibilitatea de a-și spune punctul de vedere 
atunci când, diriginta clasei a solicitat celorlalți 
elevi să ,,scrie ce le face ...” Părțile reclamate au 
arătat că minorul nu a fost scos din oră pentru 
anchetă, precum și faptul că echipajul de poliție 
s-a adresat tuturor copiilor aflați pe coridor cu 
recomandarea de a se comporta civilizat.  
 
Referitor la diagnosticul de ADHD pus minorului, 
părțile reclamatele au susținut că nu există o 
informare oficială cu privire la acest aspect din 
partea părinților, ,,unitatea emitentă a 
certificatului emis în anul 2012 nefiind 
recunoscută de Ministerul Educației Naționale 
(MEN)”. De asemenea, acestea au considerat 

                                                           
13https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-494-19.pdf 

faptul că din petiția adresată nu reiese motivul 
discriminării și abuzul emoțional.  
 
În urma analizării cazului, CNCD a reținut faptul 
că, prin petiția adresată, petentul a reclamat 
faptul că fiul său este supus unui tratament 
discriminatoriu, fiind chestionat și intimidat de 
către organele de Poliție și umilit în fața colegilor 
de clasă.   
 
În ceea ce privește înscrisurile referitoare la 
situația medicală a copilului, CNCD a constatat: 
Condiția de dizabilitate a minorului a fost adusă 
la cunoștința școlii încă de la nivel preșcolar, 
precum și în interacțiunea directă cu 
reprezentanții acesteia de-a lungul anilor. Părinții 
dețin documente și înscrisuri medicale, precum și 
adeverință de evaluare emisă de specialiștii unei 
fundații care desfășoară servicii de recuperare și 
reabilitare a copiilor cu elemente din spectrul 
autist. Diagnosticul de ADHD, care se încadrează 
în sfera largă a dizabilității, este atestat atât 
medical, cât și somatic pentru minor. Obținerea 
unui certificat CMBRAE conferă dreptul la o serie 
de servicii suplimentare, precum profesorul de 
sprijin, în situația dificultăților de învățare. 
Nediscriminarea și asigurarea unor măsuri 
efective de incluziune în clasă și în școală, nu 
sunt condiționate de existența certificatului 
CMBRAE conform legislației în materie. 
 
În ceea ce privește tratamentul umilitor la care a 
fost suspus copilul, s-a precizat faptul că, în 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-494-19.pdf
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situația prezentată, ”colegilor minorului li s-au 
oferit coli albe de hârtie pentru a scrie cu ce îi 
supără acesta”, părinții copilului aflând despre 
acest tratament discriminator atunci când copilul 
le-a spus că "doamna nu mi-a dat și mie foaie să 
scriu ce am greșit".  
Conform actelor depuse la dosar a rezultat că o 
parte a corpului didactic si părinții altor elevi tipici 
s-au aliat în vederea sancționării si ulterior 
excluderii minorului din clasă/ școală prin presiuni 
constante, încercări de intimidare si crearea unui 
mediu ostil. Mai mult decât atât, orice acțiune sau 
inacțiune a minorului, din cauza stigmatizării 
perpetuate în școală, a căpătat valențe deosebit 
de grave și ieșite din comun. Un exemplu 
concludent în acest sens, care vine să reitereze 
atitudinea discriminatorie a școlii, îl constituie 
acuzația de homosexualitate a minorului 
(înregistrări depuse la dosar), care este luată în 

discuție ca un element deosebit de grav, 
revoltător, periculos, "care poate aduce atingere 
bunelor moravuri" și care ,,trebuie sancționat prin 
scăderea notei la purtare”.  
 
Natura discriminării, sub aspectul ei constitutiv, 
decurge tocmai din faptul că diferența de 
tratament este determinată de existența unui 
criteriu și o situație de comparabilitate, ceea ce 
presupune o legătură de cauzalitate între 
tratamentul diferit imputat și un criteriu interzis. 
CNCD a constatat că s-a produs o faptă de 
discriminare14deoarece atitudinea ostilă, 
intimidantă și hărțuitoare a reclamatelor 
reprezintă o formă de discriminare directă a 
minorului,15 copilul trecând prin experiența 
excluderii, a marginalizării și a stigmatizării 
din cauza dizabilități sale. 

 
Astfel, în situația prezentată, CNCD a reținut faptul că: 

● reclamata a permis intimidarea minorului de către echipajul de poliție cu toate că aceștia trebuiau 

să fie informați despre situația specială a copilului, tocmai în vederea evitării traumatizării sale; 

● colegii de clasă au fost încurajați să îl izoleze și să aibă fața de minor o atitudine ostilă; 

● minorul a fost tratat în mod diferențiat față de colegii săi pe criteriul dizabilității, nefiind lăsat să își 

exprime punctul de vedere atunci când ceilalți colegi erau încurajați să o facă referitor la presupuse 

fapte negative săvârșite de acesta la școală; 

 
și a dispus sancționarea contravențională a părților reclamate, recomandând, totodată, acestora să 
evite pe viitor crearea unor astfel de situații discriminatorii. 
 
 
 
CAZUL 10: Refuzul accesului unei eleve cu handicap grav în incinta școlii cu asistentul personal 
(mama), la și de la sala de examinare pe perioada susținerii probelor de examen.16 

 

Petenții, în calitate de părinți ai elevei încadrată 
în grad de handicap grav au sesizat CNCD cu 
privire la discriminarea săvârșită asupra minorei 
de către autoritățile statului prin refuzul 
asigurării prezenței asistentului personal în 
incinta școlii la și de la clasa de examinare pe 
parcursul desfășurării probelor la examenul 
de evaluare națională. 
În sesizarea depusă, petenții au susținut că au 
adresat cereri și memorii Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București (ISMB) și Ministerul 

                                                           
14 potrivit O.G. nr. 137/2000, modificată; 
15 conform art. 2, alin. (1) și art. 2 alin. (5) din 
O.G. 137/2000; 

Educației Naționale (MEN) prin care au solicitat 
doar însoțirea minorei de către asistentul 
personal (mama) la/ de la sala de examen, și nu 
prezența asistentului personal în sala de examen, 
pe durata acestuia.  
 
Petenții au considerat că fiica lor a fost 
discriminată față de ceilalți colegi cu handicap ai 
căror părinți – asistenți personali i-au putut însoți 
pe aceștia până în sala de examen. În plus, 
petenții au susținut că fiica lor s-a speriat foarte 

16 https://www.cncd.ro/wp-

content/uploads/2021/03/Hotarare-563-2020.pdf 
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tare văzând că mamei sale nu i se permite 
accesul în școală, așa cum s-a întâmplat din 
clasa I până în clasa a VIII-a. În susținerea celor 
semnalate, petenții au depus la dosar Referatul 
de expertiză medico-pedagogică a elevei, prin 
care medicul recomandă mărirea cu o oră a 
timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru 
candidații cu deficiențe fizice sau neuromotorii, 
care îi împiedică să scrie normal, precum și 
asigurarea prezenței asistentului personal 
(mama) în incinta școlii pe perioada susținerii 
probelor de examen. 
 
Școala Gimnazială Geo Bogza a susținut că în 
cadrul Evaluării Naționale, eleva a beneficiat pe 
tot parcursul desfășurării celor două probe ale 
examenului de asistența cadrului medical al școlii 
(eleva a fost inclusiv însoțită de cadrul medical la/ 
de la sala de examen). Ministerul Educației 
Naționale a susținut că în urma memoriilor 
petenților prin care aceștia au solicitat “aprobarea 
privind însoțirea fiicei sale de către asistentul 
personal la sala de examen, în timpul evaluării 
naționale” li s-au adus la cunoștință că “în timpul 
desfășurării naționale, în sălile în care se 
desfășoară proba scrisă au voie să intre numai 
președintele și membrii comisiei din unitatea de 
învățământ, persoanele delegate de către 
Comisia Națională sau de către comisia 
municipiului București pentru a controla 
desfășurarea corectă a examenului”.  
 
Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de 
egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 
vedere/ auz/ tulburare de spectrul autist (TSA)/ 
tulburări specific de învățare care susțin 
examenele naționale permit accesul în sălile de 
examen în calitate de asistenți, interpreți în 
limbajul mimico-gestual, însoțitori ai comisiilor, a 
psihologului sau a specialistului-terapeut 
personal al elevului, cu condiția să fie în situație 
de comparabilitate, respectiv să nu aibă rude sau 
afini până la gradul IV inclusiv printre elevii care 
participă la respectiva sesiune. Inspectoratul 
Școlar al municipiului București a susținut că, în 
prezenta situație, calitatea de asistent/ însoțitor o 
are mama elevei, prin urmare există o situație de 
incompatibilitate. 
 

În urma analizării cazului prezentat, CNCD a 
opinat faptul că școala este principala 
instituție care trebuia să depună toate 
diligențele legale pentru a adapta rezonabil și 
obiectiv situația elevei la egalitate de șanse. 
CNCD a reținut refuzul reclamaților de a-i 
asigura elevei, persoană cu handicap grav, 
prezența asistentului personal (mama), în 
incinta școlii, doar la și de la sala de 
examinare pe perioada susținerii probelor de 
examen.  
 
Astfel, deși eleva a beneficiat de mai mult timp 
pentru susținerea probei și de asistența unui 
cadru medical la sala de curs, școala nu a 
adaptat rezonabil măsurile luate la situația elevei. 
În acest sens, reclamații nu au avut în vedere 
lipsa confortului psihic al acesteia înainte de 
susținerea probelor de examinare, precum și 
faptul că lipsa mamei elevei (care a fost însoțită 
pe tot parcursul anilor școlari la clasa de curs) 
poate afecta capacitatea acesteia și, implicit, 
confortul psihic de care avea nevoie pentru 
susținerea examenelor.  
De asemenea, nu s-a luat în considerare 
Referatul de expertiză al elevei, prin care medicul 
recomandă asigurarea prezenței asistentului 
personal (mama) în incinta școlii pe perioada 
susținerii probelor de examen pentru a evita o 
traumă psihică.  
 
În acest sens, CNCD a reținut faptul că adaptarea 
rezonabilă necesită toate acele schimbări de care 
au nevoie persoanele cu dizabilități pentru a se 
bucura de șanse egale și este de opinie că 
principiul nediscriminării vizează atât un 
comportament activ cât și un comportament 
pasiv. Astfel, pentru respectarea principiului 
egalității și pentru respectarea demnității unei 
categorii atât de vulnerabile cum este cea a 
persoanelor cu dizabilități, această atitudine 
pasivă a școlii, a condus la un comportament 
discriminatoriu, motiv pentru care CNCD a 
constatat încălcarea dispozițiilor legale si a 
dispus sancționarea școlii cu avertisment. 
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CAZUL 11: Îngrădirea dreptului la educație, criteriul ADHD17 

 

Plângerea vizează comportamentul de 
respingere al copilului la cursurile de engleză, 
pe motiv că are deficit de atenție. 
Petenta a susținut că fiul său, diagnosticat încă 
de la vârsta de 3 ani cu o tulburare de dezvoltare 
de spectru autist (TSA), care implică și deficit de 
atenție, învață la școală limba engleză din clasa 
I. Pentru îmbunătățirea cunoștințelor sale în 
domeniu, a apreciat util să îl înscrie la un club de 
limbi străine. Pe site-ul clubului, se precizează că, 
în cazul în care copilul deține deja cunoștințe de 
limbă, acestuia i se va cere să susțină un test de 
plasare în urma căruia va fi încadrat într-o grupă 
corespondentă nivelului și vârstei pe care le are.  
 
Urmare derulării acestui test, petenta a fost 
informată de către doamna profesor că minorul 
dovedește cunoștințe care nu permit încadrarea 
exactă la un anumit nivel, motiv pentru care a 
propus repartizarea într-o grupă de nivel superior, 
cu precizarea că, în măsura în care cursul s-ar 
dovedi prea dificil pentru copil, ar urma ca acesta 
să fie redistribuit într-o grupă de nivel mai redus. 
Petenta a arătat că doamna profesoară a precizat 
faptul că a observat o oarecare dificultate de 
concentrare din partea copilului și a întrebat-o 
dacă acesta are vreo problemă medicală, iar 
petenta a confirmat că minorul suferă de ADHD 
(deficit de atenție).  
 
Deși nu s-a gândit că această informație ar conta 
foarte mult pe viitor, petenta a susținut că a 
transmis profesoarei de la clasă că este necesar 
să urmărească evoluția fiului său pentru a se 
stabili dacă grupa în care a fost încadrat 
corespunde nivelului său de cunoștințe, însă nu a 
primit niciun răspuns, iar copilul a frecventat 
cursul, în fiecare sâmbătă de la ora 12.00 până la 
data de 5 octombrie, inclusiv. Petenta a 
considerat că minorul s-a adaptat foarte bine la 
clasă, acesta respectând întru totul cerințele 
referitoare la teme, condițiile privind prezența la 
ore, comportamentul în cadrul acestora. De 
asemenea, petenta a spus că atât ea cât și 
minorul au fost foarte mulțumiți de prestația 
profesoarei.  
 

                                                           
17https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-565-2020.pdf 

În ziua de 9 octombrie 2019, petenta a arătat că 
a fost contactată telefonic de doamna profesor 
coordonator pentru copii, care i-a adus la 
cunoștință că școala nu mai înțelege să presteze 
serviciile față de fiul său, considerând că acestea 
nu sunt adecvate minorului dat fiind deficitul de 
atenție al acestuia. De asemenea, profesoara a 
opinat că minorul a fost înscris într-o grupă al 
cărei nivel excede cunoștințelor sale, iar singura 
metodă eficientă în cazul sau ar fi “meditațiile unu 
la unu", iar nu cursurile organizate de centrele 
pentru învățarea limbilor străine. În cursul acestei 
conversații, petenta susține că a solicitat explicații 
asupra motivului pentru care copilul nu ar putea fi 
redistribuit într-o grupă de nivel mai redus, însă 
interlocutoarea a repetat că deficitul de atenție al 
copilului nu îl face eligibil pentru cursurile de limbi 
străine organizate în centrele specializate. 
Ulterior, profesoara a refuzat să primească elevul 
la oră. Petenta a solicitat, verbal și scris, mutarea 
elevului la o altă grupă de nivel inferior, însă nu i 
s-a răspuns. Având în vedere cele de mai sus, 
petenta consideră că fiul său a fost supus unei 
discriminări pe motivul existenței sindromului 
ADHD. 
În apărarea sa, reclamata a susținut că serviciile 
școlii se bazează pe metoda comunicativă, care 
presupune implicarea copiilor în activități de 
învățare într-un mod interactiv și dinamic, prin 
socializare și comunicare direct în limba engleză. 
Astfel, copiii lucrează în perechi sau grupe în 
rezolvarea sarcinilor de lucru, desfășoară 
activități tematice și joacă roluri în dialoguri. 
 
Reclamata a arătat că odată cu înscrierea 
minorului la cursurile de limba engleză, mama 
copilului a completat un formular de înscriere ce 
conține și regulamentul intern al centrului, care a 
fost acceptat prin semnătură. Regulamentul 
include două prevederi relevante în ceea ce 
privește obiectul sesizării și care dovedesc faptul 
că nu s-a săvârșit vreo discriminare. Astfel, 
”Copilul trebuie să păstreze un comportament 
civilizat în incinta Fundației și să se adreseze 
politicos personalului și colegilor. În situația în 
care comportamentul copilului nu este adecvat, 
centrul va lua legătura cu părintele în vederea 
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remedierii situației si poate suspenda 
participarea la curs pe perioadă determinată sau 
nedeterminată, în cazul în care comportamentul 
unui copil este în detrimentul învățării și/sau 
siguranței celorlalți copii.” și ”Părintele va aduce 
la cunoștință școlii dacă copilul suferă de boli 
cronice care necesită supraveghere și nu îl va 
aduce în colectiv atunci când are o boală 
contagioasă." 
 
Reclamata a precizat faptul că, anterior semnării 
formularului, petenta nu a informat în niciun fel 
personalul cu privire la existența vreunei afecțiuni 
a copilului. Imediat după încheierea contractului, 
s-a procedat la evaluarea minorului pe baza unui 
test de aptitudini. Acest test era alcătuit din două 
etape: prima etapă presupunea rezolvarea unor 
exerciții scrise iar a doua etapă presupunea o 
discuție scurtă bazată pe întrebări simple cu un 
cadru didactic. Ambele etape aveau ca obiect 
stabilirea nivelului de cunoștințe al copilului, în 
vederea unei repartizări eficiente pentru acesta 
într-o grupa de studiu. Pe parcursul interviului, 
cadrul examinator a observat că minorul a avut 
un comportament inadecvat învățării în cadrul 
unității, nefiind receptiv la metoda comunicativă 
pe care centrul o utilizează în cadrul programei, 
răspunzând cu întârziere întrebărilor profesoarei, 
neatenție, atenția îndreptată mereu în altă parte, 
având gesturi repetitive de genul ”frecatul 
mâinilor în continuu”. De asemenea, după 
finalizarea interviului, profesoara a constatat că 
minorul vorbea singur. 
 
În acest context, înainte de a comunica rezultatul 
evaluării, examinatorul s-a consultat cu un alt 
cadru didactic referitor la aceste evenimente, în 
căutarea unui sfat despre modul în care să 
procedeze la repartizarea copilului, pentru a se 
asigura că minorul va urma cursuri într-o grupă 
adecvată. Astfel, doamna a comunicat petentei 
faptul că minorul se află, ca nivel, între două 
categorii, că partea scrisă a testului a decurs 
foarte bine și cu rezultate bune dar că la partea 
de interacțiune lucrurile au fost anevoioase. Doar 
în acest context petenta a afirmat că băiatul are 
deficit de atenție, dar în niciun moment nu a 
semnalat existența vreunui alt aspect care să 
explice comportamentele din timpul interviului. 
 
În ceea ce privește grupa în care sa fie încadrat 
minorul, mamei i-au fost comunicate 2 variante, 
deoarece la acel moment grupele de copii erau în 
formare. Fiind vorba despre o grupă cu nivel de 

vârstă superior, mamei i s-a comunicat că minorul 
va fi supus unei perioade de probă pentru a 
vedea daca este compatibil cu modalitatea de 
predare și că această repartizare nu este una 
definitivă. Reclamata a arătat că, din nefericire, 
comportamentul din timpul interviului nu a fost 
unul singular, ci a continuat pe parcursul orelor 
de curs. În concret, de cele mai multe ori copilul 
nu era atent, avea atenția distrasă și nu înțelegea 
instrucțiunile de rezolvare a sarcinilor de seminar 
decât după ce îi erau repetate de mai multe ori. 
 
Totodată, pe parcursul părților teoretice din 
cadrul seminarelor, copilul întrerupea frecvent 
predarea, țipând că știe răspunsul la întrebări, 
prin repetarea de mai multe a aceleiași sintagme 
și nu se oprea până la momentul la care nu îi era 
acordată atenție de formator. 
Reclamata a susținut că, în cadrul orelor, 
răspundea cu întârziere întrebărilor, fiind 
necesară repetarea întrebărilor, nu era atent, se 
uita mereu în altă parte, avea gesturi repetitive, 
prezentând comportamente care puteau fi ușor 
catalogate ca fiind ale unui copii care nu a 
beneficiat de educație, ceea ce nu este cazul 
(căscat zgomotos, fără a pune mâna la gură, 
diverse sunete, întrebări adresate profesoarei 
fără legătură cu cele predate în acel moment, în 
mod repetat și pe un ton răstit), care creau 
momente tensionate în cadrul grupului de copii în 
care a fost inclus. În ceea ce privește părțile 
interactive din cadrul seminarelor, copilul nu 
comunica cu ceilalți colegi de grupă sau de 
echipă, nu punea întrebări și nici nu răspundea la 
întrebările colegilor în cadrul sesiunilor de 
comunicare. Singurele perioade în care copilul a 
dat dovadă de integrare au fost cele în care 
formatorul îl asista individual, prin repetarea 
instrucțiunilor și încurajarea repetată (în aceste 
perioade fiind evident dezavantajul suferit de 
ceilalți copii). 
 
Deoarece acest comportament a continuat pe 
parcursul a 3 ședințe, reclamata a considerat că 
minorul nu este compatibil cu modalitatea de 
desfășurarea a cursurilor în cadrul centrului și nu 
se poate încadra în grupa în care a fost repartizat, 
dat fiind nivelul materiei și nivelul de vârsta al 
celorlalți participanți. În acest context, petenta a 
fost informată că o continuare a colaborării este 
imposibilă, date fiind circumstanțele. Toate 
aceste aspecte au fost confirmate și de cadrele și 
formatorii care au interacționat cu petenta și 
copilul pe parcursul colaborării, începând cu 
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înscrierea și interviul, continuând cu orele la care 
a participat și terminând cu perioada schimbului 
de notificări. 
 

În urma analizării cazului, CNCD a reținut 
îngrădirea18 dreptului la educație, pe criteriul 
ADHD, prin refuzul reclamatei de a mai primi 
copilul la cursurile de engleză și a dispus 
sancționarea centrului de limbi străine.  

 
 
 
CAZUL 12: Posibile fapte de discriminare față de minora cu sindrom Down, prin restrângerea 
dreptului său la educație prin decizia unilaterală de excludere din școală pe criteriul dizabilității și 
refuzul de a face adaptările necesare condiției acesteia19 

 
Petentul, Centrul European pentru Drepturile 
Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a reclamat faptul 
că deși eleva diagnosticată cu sindrom Down a 
fost școlarizată în cadrul International School of 
Bucharest (ISB), o școală cu predare în limba 
engleză care oferă educație în sistemul britanic 
înscrisă în Registrul Special al organizațiilor 
furnizoare de educație al Ministerului Educației și 
Cercetării, în luna octombrie a anului școlar 2017-
2018, părinții au fost informați că acesteia nu i se 
va mai încheia contractul de școlarizare pentru 
anul școlar 2018-2019. Mama elevei a încercat 
să discute cu reprezentații școlii în vederea găsirii 
unei soluții pentru școlarizarea elevei și 
adaptarea actului educațional nevoilor acesteia, 
în special prin Departamentul de Suport al școlii. 
Cu toate acestea, reprezentanții școlii au refuzat 
constant încheierea contractului de școlarizare și 
pentru anul 2018-2019, determinând plecarea 
permanentă a elevei din instituția de învățământ.  
 
În urma acestui refuz, CEDCD, în calitate de 
reprezentant, a formulat o adresă scrisă, prin 
care, reamintind prevederile legale interne și 
internaționale privind educația incluzivă și 
obligația de a adaptare a mediului educațional 
nevoilor elevei, a solicitat școlii pe cale amiabilă 
respectarea legii și cooperarea cu familia în 
vederea găsirii unei soluții pentru școlarizarea 
elevei într-un mediu incluziv. Cu toate acestea, 
instituția de învățământ a decis unilateral să 
determine plecarea elevei din școală, pe criteriul 
dizabilității acesteia. Astfel, deși reprezentanții  
 
 

                                                           
18 Ținând cont de jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului privind interzicerea 
discriminării care a statuat în mod constant că 
discriminarea presupune tratarea diferită, fără o 

 
școlii au susținut că au luat toate măsurile 
necesare pentru incluziunea elevei de-a lungul 
anilor școlari, acest aspect este cel puțin 
îndoielnic, deoarece a fost permanent însoțită de 
shadow (obligație impusă de școală), planurile 
educaționale nu au fost veritabil individualizate, 
iar decizia de a nu o mai școlariza a fost bruscă 
și nejustificată în contextul progresului academic 
notat de înșiși reprezentanții școlii în mod regulat.  
 
Invocarea nevoilor complexe ale elevei ajunse la 
pubertate nu poate constitui o cauză justificativă 
pentru excluderea elevei, întrucât școala nu se 
poate sustrage de la obligația de adaptare a 
mediului educațional odată ce copilul cu 
dizabilități atinge o anumită vârstă, iar nevoile 
sale ar deveni împovărătoare pentru școală. 
Aceasta nu reprezintă decât o modalitate 
nelegală, discriminatorie, de a încălca obligația 
legală de a furniza educație incluzivă la toate 
nivelurile de studiu, prin adaptarea mediului 
nevoilor elevului. Petentul a arătat că, deși școala 
a încercat să construiască aparența unei 
argumentații privind absența discriminării în 
refuzul de a școlariza eleva, în fapt, aceasta 
aduce în mod repetat argumente cu privire la 
inadecvarea elevei în școală, din cauza condiției 
sale de elevă cu sindrom Down/ cu CES și a 
limitărilor sale intrinseci aferente.  
 
Astfel, reclamata a adus argumente auto-
incriminatorii în motivația caracterului 
nediscriminatoriu al excluderii din școală, 
demonstrând contrariul a ceea ce își propune, 
formulând precizări și remarci menite să 
evidențieze inferioritatea elevei și incapacitatea 

justificare obiectivă și rezonabilă, a unor 
persoane aflate în situații relativ similare. 

19 https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Hotarare-799-2020.pdf 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/02/Hotarare-799-2020.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/02/Hotarare-799-2020.pdf
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sa de a parcurge programa școlară, raportat la 
colegii săi de aceeași vârstă, justificând această 
inferioritate prin dizabilitatea sa. De asemenea, 
exprimări precum "plafonarea progresului elevei" 
și „nevoia acesteia de a se simți acceptată pentru 
cine este și pentru ceea ce poate să facă" sunt de 
natură să lezeze profund demnitatea copilului, în 
contextul în care ISB a exclus-o pe minoră din 
școală, aceasta emite ulterior judecăți de valoare 
de tipul adevărurilor absolute privind potențialul 
uman și limitele acestuia. În apărarea sa școala a 
precizat că nu poate îndeplini nevoile speciale ale 
elevei cu CES, ținându-se cont de interesul 
superior al acesteia. În cadrul ISB există mai mulți 
elevi cu diverse probleme de sănătate ce 

necesită îngrijire specială (în general dislexici sau 
cu ADHD), însă unitatea școlară nu are resurse 
umane și fizice pentru elevi diagnosticați cu 
sindromul Down.  
 
În urma analizării cazului, CNCD a reținut că 
fapta comisă constituie discriminare si a 
dispus sancționarea părții reclamate pentru 
restrângerea dreptului la educație al minorei 
prin decizie unilaterală de excludere din 
școală, pe criteriul dizabilității, și refuzul de a 
face adaptările necesare condiției acesteia, cu 
amendă contravențională în cuantum de 10.000 
lei. 

 
 
 
CAZUL 13: Discriminare în procesul educațional în cazul unui minor cu CES (ADHD)20 

 

Petenta, mama unui elev de 13 ani diagnosticat 
cu ADHD, aflat în clasa a VI-a, a considerat că 
fiul ei este discriminat în lipsa unui curriculum 
adaptat la cerințele acestuia, așa cum reiese din 
certificatul medical și cel de orientare școlară. 
Aceasta a precizat că au fost supuși la presiuni 
din partea școlii si nu au fost sprijiniți de 
inspectorul școlar care le-a comunicat că, în 
lipsa cadrelor specializate pentru 
diagnosticul cu care se confruntă elevul, ar fi 
de preferat să se reorienteze către o școală 
specială. Fiul petentei are certificat de orientare 
școlară care prevede frecventarea 
învățământului de masă, în regim zi, cu profesor 
itinerant/ de sprijin. Petenta a atașat la dosar acte 
medicale și fișa psihopedagogică din care rezultă 
că elevul, diagnosticat cu ADHD, provine dintr-o 
familie monoparentală, prin divorț. Elevul are un 
intelect normal, cu particularitatea că învață mai 
mult în clasă, are un deficit de atenție, nu are 
motivație pentru învățare, are o tulburare de 
comportament, vorbește agresiv atât cu elevii cât 
și cu profesorii și participă la activități 
extrașcolare. Totodată, acesta urmează activități 
de sprijin precum terapie logopedică și terapie 
comportamentală. Recomandarea formei de 
școlarizare este învățământul de masă. 
 
În lipsa unui curriculum adaptat, elevul a fost lăsat 
repetent în anul școlar 2016-2017 pentru 

                                                           
20 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-800-19.pdf 

nepromovarea a patru discipline: matematică, 
engleză, franceză și geografie. Notele proaste în 
cazul acestor discipline au fost obținute ca 
urmare a faptului că nu s-au urmărit 
recomandările medicului ca elevul să stea în 
prima bancă, lângă profesor. Elevul fiind în ultima 
bancă a perturbat cursul orelor și atmosfera din 
clasă și nu s-a concentrat la subiectele predate 
de profesori.Au existat, totuși, cadre didactice 
care au respectat aceste recomandări, în așa fel 
încât elevul a fost mutat în prima bancă și a primit 
încurajări, fiind stimulat prin laude astfel încât 
mediile și rezultatele elevului la aceste discipline 
au fost satisfăcătoare. 
 
Petenta a precizat că „fiul său este singurul elev 
sancționat pentru problemele din clasă, este 
acuzat pe nedrept, este monitorizat de șefa clasei 
iar comportamentul nepotrivit al acestuia este 
rezultatul faptului că nu este înțeles și pentru că 
nu a beneficiat de un tratament corespunzător 
afecțiunii de care suferă”. 
În urma repetenției, în noua clasă, elevul și-a 
făcut mai mulți prieteni, a stat în prima bancă si a 
obținut medii de trecere. Petenta a precizat faptul 
că între școală, colegii de clasă ai fiului său și 
părinții acestora s-a creat o alianță tacită în jurul 
marginalizării elevului. „De cele mai multe ori, 
acesta este provocat de către alți elevi să facă 
anumite lucruri nepotrivite, șantajându-l și 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hotarare-800-19.pdf
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amenințându-l că nu mai vorbesc cu el sau că îl 
vor reclama la director. A existat o presiune 
exercitată asupra elevului, acesta fiind învinuit pe 
nedrept iar comportamentul dirigintei față de elev 
îl face pe acesta să se simtă umilit”. 
 
Profesorii elevului i-au transmis petentei că ceea 
ce întreprinde pentru fiul său, vizitele la medicul 
de specialitate, terapii alternative și ore de sport, 
nu este suficient. Acesteia i s-a sugerat să stea la 
ore împreună cu fiul său deoarece școala nu este 
pregătită pentru un astfel de elev. In apărarea sa, 
reclamata21 a susținut că întreaga echipă a școlii 
a respectat legislația în vigoare, asigurând cadrul 
optim pentru desfășurarea orelor în bune condiții, 
oferind accesul la educație tuturor elevilor, fără a 
face discriminări de orice natură. 
 
În școală sunt înscriși 21 de elevi cu certificate de 
orientare școlară, patru dintre aceștia fiind înscriși 
într-o clasă specială deoarece sunt diagnosticați 
cu handicap sever. În același timp, în școală sunt 
clase cu elevi de etnie romă, elevi de etnie turcă 
și chineză, precum și de religie musulmană, 
ortodoxă, penticostală. Totodată, în cadrul școlii, 
se desfășoară activități sportive (handbal, volei, 
dans sportiv) și activități educaționale (limba 
engleză, germană, karate, comunicare în limba 

română, matematică, arte vizuale și abilități 
practice), însă elevul nu a optat pentru niciuna 
dintre acestea. 
 
Elevul a beneficiat de adaptare curriculară, i-a 
fost repartizat un profesor itinerant și de sprijin 
care a elaborat Programul de intervenție 
personalizat. Totodată, elevul a beneficiat de o 
listă cu strategii de lucru cu elevii care prezintă 
tulburări emoționale și comportamentale, plan 
educațional personalizat elaborat, plan de servicii 
personalizat pentru anul în curs dar și pentru anii 
anteriori. Spre deosebire de anii anteriori, elevul 
nu a mai luat în seamă recomandările cadrelor 
didactice de a se concentra pe tema abordată și 
de a colabora în timpul orelor. În consecință, 
pentru identificarea soluțiilor potrivite, 
conducerea școlii a invitat alături de mamă și 
echipa terapeutică compusă din psiholog și 
medic, dirigintele clasei, profesorul de sprijin, 
polițistul de proximitate și psihologul de la 
fundația pe care elevul o frecventează pentru 
continuarea terapiilor. Dirigintele și conducerea 
școlii au reușit să medieze situația conflictuală 
apărută în clasa elevului, încercând să 
stabilească o atmosferă de colaborare și bună 
înțelegere între elevii clasei și părinții acestora. 

 
În urma analizării cazului prezentat, CNCD a reținut: 

● tratamentul discriminatoriu, pasiv din partea unității școlare, prin neacordarea sprijinului și 

neadaptarea metodelor educaționale la situația unui elev cu cerințe educaționale speciale. 

● neînțelegerea reprezentanților școlii față de afecțiunea de care suferă copilul, neaplicarea 

măsurilor și recomandărilor medicale în cazul elevului, plasarea responsabilității situației elevului 

în sarcina mamei acestuia.  

● deși reprezentanții școlii au constatat problemele de asimilare și de învățare ale elevului, pe baza 

faptului că acesta are un intelect normal și cu specificul de învățare mai mult în clasă, nu au 

întreprins măsuri adaptate sau suplimentare pentru a veni în sprijinul elevului. Un exemplu în acest 

sens, este plasarea elevului în prima bancă la toate disciplinele pentru contact direct cu profesorul 

și ca măsură suplimentară pentru a nu perturba desfășurarea orelor 

● elevul nu a beneficiat din partea tuturor profesorilor de o stimulare bazată pe încurajări, a fost tratat 

ca un elev fără cerințe educaționale speciale, fiind sancționat pentru comportamentul nepotrivit. S-

a constatat faptul că, un comportament de sancționare față de elev nu a oferit rezultate ci, 

dimpotrivă, a generat un comportament agresiv din partea acestuia. Mai mult, a existat o tentativă 

de a-l muta la o altă clasă, ca măsură disciplinară. 

● situația elevului cu CES impune o abordare diferită, unitatea școlară omițând să trateze diferit, 

special și în concordanță cu respectarea interesului suprem al copilului, neimplicându-se în găsirea 

unor măsuri educaționale personalizate. 

                                                           
21 Școala Gimnazială nr. 62, București 
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● unitatea de învățământ ar fi trebuit să adapteze rezonabil procesul educațional și de evaluare în 

funcție de nevoile educaționale specifice ale elevului. 

 
Astfel, CNCD a analizat faptele sesizate și din 
perspectiva unei discriminări indirecte. Situația 
discriminatorie cu care s-a confruntat elevul, în 
lipsa unor măsuri adaptate nevoilor acestuia din 
partea unității de învățământ reclamate, a fost 
evidențiată și din înregistrarea progreselor pe 
care elevul le-a avut în urma schimbării clasei, la 
repetarea acesteia. CNCD a constatat că din 
cauza lipsei unor acțiuni și măsuri concrete 
pentru respectarea interesului suprem al 
copilului, de către toate cadrele didactice și 
reprezentanții unității școlare, asupra elevului au 
fost produse efectele discriminatorii. 
 
Sancțiunile disciplinare, tentativa de mutare la o 
clasă paralelă ca formă disciplinară, 
neînțelegerea de către toate cadrele didactice a 

situației elevului reflectă o neadaptare a măsurilor 
pe care reclamata ar fi trebuit să le adopte pentru 
egalizarea șanselor la educație și o integrare 
efectivă a acestuia. Pentru o situație diferită 
trebuie asigurate măsuri diferite, apreciindu-se că 
în acest caz, elevul s-a confruntat cu o situație 
discriminatorie. În urma analizării cazului 
prezentat, CNCD a constatat că faptele sesizate 
reprezintă discriminare22 și a dispus aplicarea 
sancțiunii avertismentului față de reclamat23, 
recomandând, totodată, unității de învățământ 
ca, pe viitor, să urmărească situația elevilor cu 
cerințe educaționale speciale (CES) din timp și să 
adapteze rezonabil măsurile și metodele 
educaționale la nevoile acestora în timp util, în 
interesul superior al copilului.  

 
 
 
CAZUL 14: Comportament ostil al unei învățătoare față de un elev diagnosticat cu autism24 

 

CNCD s-a autosesizat ca urmare a unei postări 
pe o rețea de socializare (Facebook) prin care 
unchiul unui elev diagnosticat cu autism a relatat 
un incident care a avut loc la deschiderea anului 
școlar. Conform susținerii acestuia, învățătoarea 
copilului, i-ar fi sugerat mamei elevului să nu îl 
mai aducă la școală având în vedere că suferă de 
o formă de autism, iar colectivul nu îl acceptă. Mai 
mult decât atât, după ce mama elevului a decis 
să nu se mai prezinte alături de copil la școală, 
învățătoarea, ar fi contactat-o telefonic și i-ar fi 
spus: „vai, să știți că așa s-au bucurat copiii că nu 
a mai venit la școală.” . In apărarea sa, 
învățătoarea a declarat că nu recunoaște 
afirmațiile care i-au fost imputate. 
 
Școala Gimnazială nr.11 a susținut faptul că 
învățătoarea a încercat rezolvarea deficiențelor 
pe care le-a observat în comportamentul 
copilului, având experiență cu elevii cu cerințe 
educaționale speciale (sindrom Down și autism) 
și nu a refuzat în niciun moment participarea 

                                                           
22 în conformitate cu art. 2 alin 1, art. 2 alin 4 și 
art. 11 alin 1 din O.G. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată 

copilului la orele de curs, nemanifestând 
prejudecăți sau un comportament discriminatoriu, 
ci, dimpotrivă, deschidere și interes față de 
cerințele educaționale ale minorului, sfătuind 
părinții să efectueze o evaluare psiho-somatică, 
pentru a vedea dacă nu este chiar benefic 
minorului reîntoarcerea acestuia la grădiniță 
pentru un an, existând și cadru legal în acest 
sens. Doamna învățătoare a luat legătura cu 
consilierul școlar în vederea stabilirii demersurilor 
necesare sprijinirii elevului și familiei. 
 
Inspectoratul Școlar Județean Brașov s-a sesizat 
din oficiu cu privire la faptele relatate. În urma 
verificărilor, faptele au fost confirmate și a 
recomandat conducerii școlii să supună cazul 
comisiei de etică de la nivelul unității școlare și să 
acționeze conform concluziilor și recomandărilor 
acesteia, în concordanță cu reglementările legale 
în vigoare. 
 

23 conform prevederilor O.G. nr. 2 din 2001, art. 5 
alin. 2 lit. a, coroborată cu art. 6 și art. 7; 
24https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Hotarare-876-2020.pdf 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/02/Hotarare-876-2020.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/02/Hotarare-876-2020.pdf
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CNCD a reținut afirmațiile doamnei învățătoare 
adresate elevului și posibila atitudine ostilă și 
degradantă la care elevul a fost supus. Doamna 
învățătoare i-ar fi sugerat mamei elevului să îl 
retragă de la clasa la care era înscris și să îl 
înscrie la o clasa cu nevoi speciale, deoarece ar 
perturba orele iar ceilalți părinți ar fi nemulțumiți 
de prezenta acestuia la orele de curs. Practic, în 
speța de față, părțile reclamate au aplicat un 
criteriu de diferențiere care este cel al dizabilității. 
Dreptul atins este cel al demnității, elevul fiind pus 
într-o situație ostilă și degradantă în comparație 
cu ceilalți elevi. Protecția demnității unei 
persoane ce suferă de o dizabilitate constituie un 
scop legitim într-o societate democratică.   
 
Având în vedere susținerile părților, precum și 
documentele anexate, CNCD reține că 

reclamații au adus atingere demnității elevului 
diagnosticat cu o formă de autism. Potrivit 
CNCD, școala ar fi trebuit să medieze întregul 
conflict și să aibă o intervenție fermă asupra 
acestor derapaje pentru a preîntâmpina situații 
flagrante de discriminare. Atât afirmațiile, cât și 
toate aspectele autosesizate au fost examinate 
de o comisie a Inspectoratului școlar care a 
confirmat toate cele relatate. CNCD a reținut că 
faptele sesizate intră sub incidența 
dispozițiilor legale25 și constituie 
discriminare, motiv pentru care a decis 
sancționarea învățătoarei și a Școlii cu amendă 
contravențională în valoare de 1 000 lei, fiecare, 
pe care o consideră efectivă, disuasivă și 
proporțională cu pericolul social al faptei 
săvârșite de părți

 
 
 
Cazul 15: Alocarea de locuri speciale în școli doar pentru copiii de etnie romă fiind omiși copiii cu 
cerințe educaționale speciale.26 

 

Petenta, Asociația Autism Europa Bistrița, a 
sesizat CNCD cu privire la presupusele prevederi 
discriminatorii ale Metodologiei de organizare și 
desfășurare a admiterii în învățământul liceal și 
profesional de stat, potrivit căreia elevii de etnie 
romă au alocate anual locuri speciale în școli și 
universități pentru a li se asigura șanse egale la 
educație.  
 
Deși elevii cu CES au dreptul la programe 
adaptate, la evaluările naționale nu au beneficiat 
de aceleași șanse fiind obligați să rezolve 
aceleași subiecte ca și elevii care au învățat după 
programa standard. Asociația petentă arată 
faptul că elevii cu dizabilități neuropsihice și 
cerințe educaționale speciale sunt discriminați în 
privința accesului și dreptului egal la educație. 
Deși minoritatea romă beneficiază de locuri 
speciale în școli și universități această facilitate 
nu este oferită și elevilor cu cerințe educaționale 
speciale. Astfel, asociația petentă a solicitat să se 
ia toate măsurile necesare cu privire la adaptarea 
subiectelor la examenele naționale precum și 
alocarea pentru elevii cu deficiențe neuropsihice 
(autism, sindrom Down, ADHD, etc.) de locuri în 
școlile și universitățile din sistemul public. 

                                                           
25 art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 15 
din OG nr. 137/2000 

 
Partea reclamată a arătat că metodologia 
invocată de către petentă nu mai este în vigoare. 
Începând cu anul 2018 au fost aprobate noi 
proceduri al căror scop este de a pune la 
dispoziția comisiilor responsabile un cadru 
procedural unitar în asigurarea condițiilor de 
egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 
vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru 
autist care susțin examenele naționale: 
evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 
VIII-a, examenul național de bacalaureat și 
pentru optimizarea condițiilor de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale în care sunt 
implicați acești elevi. 
 
CNCD a reținut că elevii cu CES nu beneficiază 
de aceleași șanse, deși au programă adaptată, 
fiind nevoiți să rezolve același tipuri de subiecte 
ca și elevii care au învățat după programa 
standard și a fost chemat să analizeze situația 
copiilor cu cerințe educaționale speciale sub 
aspectul necesității implementării unor măsuri cu 
caracter afirmativ, respectiv crearea unor locuri 
speciale la admiterea în școli și universități. S-a 
mai reținut faptul că mulți dintre acești copii s-au 

26 https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Hotarare-202-2020-1.pdf 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-202-2020-1.pdf
https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Hotarare-202-2020-1.pdf
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lovit de-a lungul parcursului educațional de o 
serie de factori de natură a-i dezavantaja, 
respectiv lipsa psihologului, lipsa profesorului de 
sprijin precum și altele asemenea, fiind necesar 
ca aceștia să beneficieze de o măsură afirmativă 
de natură a le permite accesul la educație în 
situațiile în care concurează cu alți copii.  
 
Elevii cu CES se confruntă cu o serie de 
discriminări în accesul la educație. Deși, legea 
prevede o serie de obligații pentru stat în a 
acorda suport copiilor cu cerințe speciale, aceștia 
din urmă acumulează o serie de dezavantaje pe 
parcursul etapelor educaționale, astfel încât 
prezența lor în studiile liceale și universitare este 
extrem de redusă. Dezavantajele rezultă din 
situația acestor copii, din lipsa de resurse a 
statului pentru a îndeplinii obligațiile prevăzute de 

lege, din lipsa pregătirii de specialitate a cadrelor 
didactice și din prejudecățile societății față de 
această categorie de persoane. Copiii cu cerințe 
educaționale speciale fac parte dintr-o categorie 
defavorizată iar sistemul nu le oferă suficient 
personal de suport. Deși pot avea abilități 
deosebite nu au acces la învățământ de calitate 
și pe cale de consecință la integrare pe piața 
muncii. 
 

Astfel, CNCD a hotărât că faptele prezentate de 
petent reprezintă discriminare27, dispune 
sancționarea părții reclamate cu avertisment, 
28 și recomandă părții reclamate să depună 
toate diligențele pentru găsirea metodelor 
celor mai adecvate în vederea creării de locuri 
speciale pentru copiii cu cerințe educaționale 
speciale. 

 
 
 
Cazul 16: Comportament cu un posibil caracter discriminatoriu față de minor având la bază 
criteriul de boală (tulburare hiperkinetică/ADHD)29 

 

Petenta, Centrul European pentru Drepturile 
Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) a înaintat 
sesizarea primită de la mama minorului elev în 
clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 30 din 
Timișoara, prin care a sesizat CNCD cu privire la 
excluderea minorului de la clasă pe motiv că este 
agresiv cu colegii. Petenta a susținut faptul că la 
înscrierea în clasa a V-a au fost furnizate 
conducerii școlii și implicit dirigintei minorului 
documente și date despre dizabilitatea copilului, 
respectiv tulburare hiperkinetică, în prezent 
diagnosticat cu ADHD, ambele diagnostice 
înscriindu-se în sfera dizabilității atât din punct de 
vedere al patologiei medicale asociate cât și al 
adaptării mediului la o serie de particularități 
specifice acestui tip de dizabilitate.  
 
Elevul a început să aibă dificultăți în mediul din 
clasă și în interacțiunea cu profesorii în special cu 
diriginta începând din clasa a V-a. Acestea s-au 
manifestat prin neînțelegeri cu proprii colegi și 
bătăi pe care aceștia i le aplicau din cauza 
diferențelor și a hipersensibilității specifice 

                                                           
27 conform art. 2 alin. 1, art. 2 alin. 4, art. 2 alin. 
9 precum și art. 11 alin. 1 al O.G. nr. 137/2000; 
28 potrivit art. 5 alin. 2 și art. 7 alin. 3 din O.G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 

dizabilității sale. De-a lungul clasei a V-a diriginta 
a evidențiat în repetate rânduri neadecvarea 
minorului, spunându-i că îi va scădea nota la 
purtare și îl va exmatricula pentru 
comportamentul energic de la ore și conflictele cu 
unii colegi. 
 
În anul 2017, minorul a început clasa a VI-a în 
același mediu neincluziv. Ca urmare a unor 
nemulțumiri ale dirigintei față de minor aceasta l-
a amenințat că îl va exmatricula, fapt care i-a 
redat o stare alarmantă de anxietate, s-a izolat, 
neînțeles, pedepsit pentru manifestări emoționale 
specifice tulburării hiperkinetice/ADHD-ului, 
astfel minorul după terminarea orelor nu s-a mai 
întors acasă. A fost găsit în mall, mai târziu, de 
către o persoană care a sunat părinții, minorul 
explicând părinților că a dorit să fie singur, să se 
liniștească. Conform observațiilor medicului 
psihiatru al minorului după acest eveniment 
starea sa psihică și emoțională a fost extrem de 
fragilă. 
 

contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
29https://www.cncd.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Hotarare-965-19.pdf 
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Petenta a susținut că diriginta a instruit elevii să 
dea o declarație împotriva minorului. Mai mult, a 
dezvăluit în fața clasei că minorul este adoptat, 
deși acesta nu știa acest lucru, copiii începând 
să-l strige ”prostule, adoptatule”. Starea minorului 
a ajuns atât de gravă încât a trebuit să meargă la 
un consult psihiatric primind medicația 
corespunzătoare diagnosticului de depresie.  
 
CNCD a reținut că obiectul dedus soluționării 
constă în comportamentul discriminatoriu față de 
minor al conducerii unități școlare, precum și al 
dirigintei având la bază criteriul de boală 
(tulburare hiperkinetică/ADHD) și a analizat 
acțiunile părților reclamate din perspectiva 
asigurării echilibrului impus de respectarea 
principiul nediscriminării și a drepturilor prevăzute 
de legislația în vigoare.  
 
CNCD a susținut că școala nu a luat atitudine în 
momentul în care față de minor se exercitau 
presiuni care l-au determinat într-un final să fie 
timorat, să nu se exteriorizeze atunci când simțea 
că nu este înțeles. De fiecare dată dacă dorea să 
spună ceva în timpul orelor de curs era întrerupt 
și i se interzicea să mai vorbească, sub pretextul 
că deranjează. Astfel, minorul s-a simțit respins, 
neînțeles și marginalizat chiar de către 
persoanele care ar fi trebuit să-i întindă o mână 

de ajutor și să-l înțeleagă, situația sa fiind una 
specială.  
 
Atunci când minorul a avut manifestări specifice 
tulburării hiperkinetice/ADHD-ului, a fost 
sancționat și învinovățit pentru diferențele sale, 
iar în cele din urmă informat că va fi exclus. Mai 
mult, diriginta a spus unuia dintre colegii acesteia 
să le precizeze celorlalți profesori să noteze tot 
despre elev în caiet, instigând astfel ceilalți 
profesori și colegi ai minorului împotriva sa cu 
scopul de a-l exclude de la clasă. 
 
Minorul a fost sancționat cu mustrare scrisă și 
scăderea notei la purtare. Diriginta a recunoscut 
faptul că a observat de la începutul ciclului 
gimnazial comportamentul elevului, motiv care a 
atras o serie de măsuri disciplinare. Având în 
vedere cele de mai sus precum și documentele 
existente la dosar, CNCD a hotărât că faptele 
analizate reprezintă discriminare, a apreciat 
că școala, prin comportamentul pasiv a 
încălcat prevederile legale incidente și a decis 
sancționarea acesteia cu amendă 
contravențională în cuantum de 3000 lei, iar 
comportamentul discriminatoriu al dirigintei a 
dus la sancționarea doamnei, cu amendă 
contravențională în cuantum de 1000 lei. 

 
 

CAZUL 17- fapte de violență fizică și verbală săvârșite de 3 colege de clasă ale unui elev cu CES, 

persoană cu handicap grav cu asistent personal (autism infantil)30 

 
Petenta a sesizat CNCD cu privire la 
discriminarea fiului său, copil cu CES, cu 
handicap grav, săvârșită prin agresiuni verbale și 
fizice de către 3 dintre colegele de clasă. De 
asemenea, petenta a susținut că fiul său ca 
urmare a tratamentului degradant la care a fost 
supus a suferit traume fizice și psihice, acesta 
refuzând să își mai susțină examenele și să 
meargă la cursuri. Ulterior acestui eveniment, ca 
urmare a temerilor avute de fiul său de a mai 
frecventa cursurile Liceului de Arte “Ion Perlea” 
din Slobozia, petenta a dus copilul la un control 
psihiatric unde a fost diagnosticat cu tulburare de 
stres post-traumatic recomandându-i-se 
tratament medicamentos pentru reducerea 
anxietății.  

                                                           
30https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-151-2020.pdf 

 
Petenta a demonstrat susținerile prin înregistrări 
video pe suport electronic din care au rezultat 
agresiunile fizice și verbale precum și tratamentul 
degradant la care a fost supus copilul, persoană 
cu handicap grav, suferind de autism infantil. La 
termenul de audieri, petenta a luat la cunoștință 
despre invocarea din oficiu a excepției 
necompetenței CNCD față de faptele de natură 
penală. 
Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia a 
comunicat faptul ca incidentul a fost tratat cu 
responsabilitate de către profesorii clasei și 
conducerea unității de învățământ, instituția 
netolerând nicio astfel de abatere și promovând 
respectarea drepturilor elevilor, militând constant 

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hotarare-151-2020.pdf
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pentru combaterea discriminării, sub orice formă. 
Au fost înștiințați părinții, chemată Politia care a 
intervenit în scopul lămuririi incidentului și a 

preluării cazului încă din momentul producerii 
sale; școala a acționat prin pârghiile avute la 
dispoziție.  

 
Consiliul profesorilor clasei a discutat situația și la propunerea dirigintelui, a aplicat următoarele sancțiuni: 

● Fiului petentei, mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 4 puncte, de la nota 10 la nota 6 

(deoarece, într-un acces de furie a distrus 3 blaturi de bancă, provocând panică și deturnând actul 

educațional), cu posibilitatea anulării acestei sancțiuni la sfârșitul anului școlar, dacă nu va mai 

provoca acte de indisciplină. Având în vedere comportamentul ulterior, fiul petentei a promovat 

clasa cu nota 10 la purtare. 

● Mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 4 puncte (nota 6) celor 3 reclamate  

 
CNCD a constatat că reprezentanții unității 
școlare au luat toate măsurile avute la dispoziție 
pentru a sancționa faptele de agresiune fizică și 
verbală al elevului cu CES, considerând că 
acestea sunt necesare într-o societate 
democratică în care demnitatea umană este 
garantată. Demnitatea umană este un element 
important în respectul de sine al oricărui 
cetățean.  

Constatarea contravenției și aplicarea unei 
sancțiuni sunt proporționale cu necesitatea 
protecției demnității umane a persoanelor cu 
dizabilități din România. Raportat la cele 
precizate CNCD a reținut constatarea faptei de 
discriminare31 si a sancționat cele 3 reclamate 
cu amendă contravențională individuală în 
valoare de 2000 lei. 

 

4.2 Avocatul Poporului  

Avocatul Poporului a răspuns pozitiv solicitării noastre referitoare la comunicarea eventualelor situații în 
care au fost reclamate fapte sau depuse sesizări cu privire la încălcarea drepturilor copiilor cu cerințe 
educaționale speciale (CES) în școlile de masă din România. Astfel, Avocatul Poporului a comunicat un 
număr total de 27 de cazuri. Dintre acestea au fost reținute si prezentate un număr de 11 cazuri, conform 
criteriilor specificate, 10 cazuri având ca obiect acordarea drepturilor copiilor care beneficiază de o măsură 
de protecție socială, conform prevederilor legale în vigoare32, respectiv stabilirea cuantumului limitelor 
minime de cheltuieli și a alocației de hrană în cazul copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, 
școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor școlarizați în alt județ decât cel de 
domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
De asemenea, au mai fost selectate cazuri care nu au făcut obiectul cercetării pentru realizarea acestui 
raport deoarece au avut loc în școli speciale nu în învățământul de masă, nu au fost în grupa de vârsta 
cuprinsă în analiză, respectiv elevi în clasele I-XII sau în perioada solicitată, ultimii 3 ani.
 

 

 

                                                           
31 art. 2 alin.1 și art. 15 din O.G. nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată 

32 Art.129 alin.3 din Legea 272/2004 privind 
protecția si promovarea drepturilor copilului, 
republicată 
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CAZUL 1: Înlăturarea barierelor de acces a copiilor cu CES în școlile de masă 

Petiția a avut ca obiect solicitarea de sprijin în ceea ce privește instituirea unor măsuri menite să 
înlăture barierele de acces din calea incluziunii copiilor cu CES, diagnosticați cu tulburări din 
spectrul autist în școlile de masă. 
 
Fata de aspectele prezentate, Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Educației Naționale solicitând date 
referitoare la aspectele sesizate de petent iar acesta a comunicat faptul că actele normative din domeniul 
educației reglementează asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin 
adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcție de particularitățile 
individuale și de cele specifice deficienței respective. 
  
De asemenea, s-au comunicat prevederile legislative în domeniul educației pentru copiii cu cerințe 
educative speciale, precum și prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul liceal de stat. 
 

 
 
 
 

CAZUL 2: Neconcordanță între curriculum personalizat și subiectele de la examene 

Petenta, mama unui copil cu handicap grav cu asistent personal, elev al Școlii Gimnaziale "Principesa 
Margareta", a sesizat faptul că a adresat o solicitare scrisă Ministerului Educației, a primit confirmarea 
primirii petiției, însă fără niciun răspuns vis-a-vis de problematica sesizată, respectiv faptul ca elevul 
beneficiază de adaptare curriculară stabilită în funcție de posibilitățile dezvoltării sale intelectuale, 
însă urmează să susțină Examenele Naționale fără a beneficia de subiecte în concordanță cu 
materia asimilată. 
 
Față de aspectele prezentate, Avocatul Poporului a solicitat informații Ministerului Educației și Cercetării și 
Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). 
CMBRAE a comunicat răspunsul specificând că persoana responsabilă de transmiterea răspunsului a omis 
acest fapt. Ministerul Educației și Cercetării a adus la cunoștință faptul că a transmis răspunsul către 
petentă și a atașat adresei acest răspuns. 

 
 
 
 
 

CAZUL 3: Alocarea la licee a locurilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Petenta a solicitat sprijinul Avocatului Poporului în vederea aplicării legislației in vigoare, privind 
alocarea la licee a locurilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Petenta a menționat că nu 
au fost respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, întrucât unele inspectoratele școlare nu au afișat în 
termen locurile distinct alocate pentru candidații cu CES, în unele dintre județe au fost alocate prea 
puține locuri, iar repartizarea locurilor în funcție de profilul și specializarea unităților de învățământ 
a fost făcută disproporționat.  
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Ministrului Educației și Cercetării (MEC) care a comunicat faptul că a ținut cont de Hotărârea nr. 
202/26.02.2020 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a alocat, din acest an școlar, 
locuri distincte pentru integrarea individuală a elevilor cu CES proveniți din învățământul de masă și din 
învățământul special, în învățământul liceal, profesional și profesional dual de stat din unitățile de 
învățământ de masă pentru anul școlar 2020-2021; La momentul inițierii demersului MEC pentru elaborarea 
Procedurii de admitere a candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal, profesional și 
profesional dual de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu CES 
unitățile de învățământ aveau deja stabilite cifrele de școlarizare, potrivit Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021. 
 
Având în vedere situația specială a anului 2020, precum și faptul că repartizarea candidaților în etapa a 
doua de admitere s-a realizat conform unei proceduri stabilite de către Comisiile județene de admitere din 
cadrul inspectoratelor școlare județene, după începerea anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației și 
Cercetării va avea o situație exactă cu elevii cu CES înscriși în învățământul de masă; La nivelul Ministerului 
Educației și Cercetării a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea Metodologiei privind organizarea 
și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 care, în baza 
experienței de anul acesta, va întreprinde demersuri pentru o alocare echitabilă a numărului de locuri pentru 
elevii cu CES la nivelul fiecărui județ/municipiului București. 

 
 
 
 
 

CAZUL 4: Sesizare din oficiu Avocatul Poporului 

In data de 05 aprilie 2019, TVR a dat publicității știrea conform căreia mama unui copil diagnosticat cu 
autism a reclamat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București faptul că, la Colegiul Romano-Catolic 
"Sfântul Iosif" din Capitală, i-a fost refuzată înscrierea copilului la clasa pregătitoare. Având în vedere 
aspectele prezentate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în acest caz. Au fost 
solicitate informații Inspectoratului Școlar al Sectorului 4 București și Colegiului Romano-Catolic "Sf. Iosif" 
din capitală.  
 
Conform datelor obținute, în data de 1 aprilie 2019, mama copilului s-a prezentat la Colegiul Romano-
Catolic "Sf. Iosif”, dorind să i se comunice motivul refuzului privind înscrierea în clasa pregătitoare a 
copilului. Directorul adjunct a comunicat petentei faptul că a existat un număr foarte mare de cereri pentru 
înscrierea la clasa pregătitoare, respectiv 146 de solicitări pentru 75 locuri aprobate, și, de asemenea, un 
număr mare de cereri pentru înscrierea copiilor cu încadrare în grad de handicap grav cu însoțitor. Ținând 
cont de numărul mare al cererilor, doamna director adjunct a supus problema dezbaterilor în Consiliul de 
Administrație al școlii, unde s-a luat decizia de a nu se solicita reducerea numărului de copii la clasă pentru 
fiecare copil cu certificat de încadrare în grad de handicap înscris, a fi admiși un număr de 3 copii cu 
certificate de încadrare în grad de handicap grav, cu însoțitor (câte unul pentru fiecare clasă), și de a se 
solicita suplimentarea numărului de locuri la 87. 
 
In cadrul discuției purtate, directorul adjunct a motivat faptul că, în fiecare din cele 3 clase aprobate, a fost 
acceptat cate un copil ce deține certificat de încadrare în grad de handicap întrucât în clasele sunt mici, nu 
există un psiholog școlar angajat, iar profesorul de sprijin alocă fiecărui copil cu CES cel mult o oră pe 
săptămână (în prezent fiind înscriși 15 copii cu CES). Petenta a afirmat verbal faptul că a telefonat la 
secretariatul scolii solicitând informații despre refuzul unității de învățământ de a-l înscrie la clasa 
pregătitoare pe fiul său, iar răspunsul secretarei ar fi fost: "școala nu primește toți handicapații". Cu 
privire la clarificarea acestui aspect, doamna director adjunct a solicitat note explicative celor două 
secretare, însă conform declarațiilor acestora, niciuna dintre ele nu a recunoscut ca a făcut această 
afirmație. 
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Ulterior, petenta a fost contactată telefonic și întrebată dacă mai dorește înscrierea copilului la Colegiul 
Romano-Catolic "Sf. Iosif", însă aceasta a refuzat, menționând că a înscris copilul la o altă unitate școlară. 
ISMB a comunicat faptul că pentru verificarea și soluționarea aspectelor legate de o posibilă încălcare a 
prevederilor legale în vigoare a formulat o notă prin care a solicitat conducerii unității de învățământ 
să respecte cu strictețe prevederile legale în vigoare privind accesul la educație al copiilor, fără 
nicio discriminare, aplicând criteriile de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu 
prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2010. 
In vederea respectării dreptului la educație a elevilor, ISMB a aprobat suplimentarea numărului de locuri 
din planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020. De asemenea, părinții celor 
trei copii respinși au fost invitați să depună cereri noi pentru înscriere la Colegiul Romano-Catolic "Sf. Iosif”. 
Părinții unui singur copil au depus cerere în acest sens, ceilalți doi copii fiind înscriși la alte unități de 
învățământ. ISMB a făcut precizarea conform căreia va monitoriza activitatea conducerii Colegiului, 
rezervându-și dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare33 în cazul nerespectării legislației din domeniul 
educațional. 
 
 
 
 
 
 

CAZUL 5: Sesizare din oficiu Avocatul Poporului 

In data de 8 iunie 2021, postul de televiziune Antena 3 a dat publicității un articol intitulat "Elevă cu nevoi 
speciale, chinuită și umilită de colege, la un liceu din Timișoara". Conform celor menționate în articol, 
o elevă cu nevoi speciale a fost chinuită și umilită de către două colege, în incinta Liceului Tehnologic de 
Industrie Alimentară din Timișoara. Incidentul, petrecut în sala de clasă în care se aflau mai mulți elevi, a 
fost filmat de unul dintre colegi. Acesta s-a amuzat pe tot timpul filmării de modul în care colegele o agresau, 
trăgând-o de păr, amenințând-o cu bătaia și spunându-i minorei agresate că o vor tunde. Atât conducerea 
liceului, cât și Poliția au deschis anchete după ce imaginile au fost publicate în presa locală. Avocatul 
Poporului a sesizat instituțiile abilitate, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea 
măsurilor legale care se impun. 
 
Liceul a efectuat propriile verificări din care a reieșit faptul că în timpul pauzei, două adolescente au agresat 
verbal și fizic o elevă cu nevoi speciale, iar doi elevi au filmat incidentul. In acest timp, profesoara care ar 
fi trebuit să supravegheze elevii se afla in cabinetul directorului, fiind chemată de acesta. Din cercetarea 
realizată la nivelul unității școlare, fapta cadrului didactic a fost săvârșită din culpă, aceasta neprevăzând 
consecințele.  
 
La nivelul liceului s-au constituit două comisii, una de cercetare a elevilor implicați în incident si o comisie 
de cercetare disciplinară a cadrului didactic, iar ulterior cei patru elevi și profesoara au fost sancționați 
conform regulamentului de ordine interioară, iar eleva cu nevoi speciale va participa on-line la ore până la 
sfârșitul anului școlar. Atât elevii cât și cadrele didactice beneficiază de consiliere din partea consilierilor de 
la CJRAE Timiș și a profesorului psiholog din școală. De asemenea, s-a dispus începerea urmăririi penale 
cu privire la infracțiunea de lovire sau alte violențe față de cele două adolescente care au săvârșit fapta. 
Dosarul de cercetare penală se află în lucru, toate actele și activitățile de urmărire penală fiind efectuate 
sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara. 
Dosarul se află în curs de soluționare. 
 
 

                                                           
33 Art.280-283 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 
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CAZUL 6: Sesizare din oficiu Avocatul Poporului  

Sesizarea din oficiu a fost efectuată ca urmare a mediatizării informației, potrivit căreia, mama minorului 
ar fi fost sunată de educatoare și rugată să nu își mai ducă copilul la orele ei. Băiețelul, posibil copil 
cu CES, acest lucru nefiind clar, întrucât mama sa nu a depus dosarul la CJRAE Brașov. Instituția Avocatul 
Poporului a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, 
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Brașov, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) in Central Județean 
de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Brașov. 
Potrivit raportului transmis de către Direcția Generală de învățământ preuniversitar, din cadrul MEC, s-a 
constatat prezența unui deficit de atenție în cazul minorului, comportament care îi poate deranja pe ceilalți 
copii din colectivul clasei. CJRAE a comunicat faptul că mama elevului a fost informată în ceea ce privește 
demersul depunerii dosarului CES, i s-au înmânat toate formularele necesare pentru a fi completate, i s-au 
explicat toți pașii necesari pentru întocmirea dosarului, i s-au indicat datele de contact ale instituțiilor care 
se ocupă cu completarea fiecărui formular în parte. Dosarul de CES nu a fost depus la CRJAE, iar părinții 
copilului nu au semnat un acord privind consilierea psihopedagogică, astfel nu s-au desfășurat ședințe 
individuale de consiliere. 
 
Potrivit CJRAE, situația elevului este în atenția cabinetului de asistență psihopedagogică din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 11 Brașov, iar, în opinia acestuia, părinții copilului nu vor să accepte faptul că fiul lor a fost 
diagnosticat cu CES sau nu recunosc acest lucru, iar învățătoarea nu a abordat problema corespunzător, 
nerecurgând la cea mai bună soluție pentru toate părțile, copilul fiind mutat la o altă clasă. 
 
 
 
 
 
 

CAZUL 7: Sesizare din oficiu Avocatul Poporului  

Solicitare informații de la ISJ Brașov si ISJ Covasna cu privire la situația educației online și 
modalitatea în care s-a gestionat pandemia În urma demersurilor Avocatului Poporului, IȘJ Brașov a 
comunicat faptul că pentru elevii din mediile defavorizate, cadrele didactice împreună cu autoritățile locale 
s-au implicat și au transmis materiale didactice săptămânal la domiciliul elevilor, pentru ca aceștia să aibă 
acces la educație. Au fost stabilite servicii de asistență psihopedagogică de la distanță de către specialiștii 
CJRAE Brașov, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și comunicare, îndrumare/consiliere logopedică 
pentru părinți și cadre didactice privind tulburările de limbaj prin transmiterea de conținut educațional de 
specialitate, asistență și consiliere metodică a cadrelor didactice care lucrau cu elevi cu CES. In situațiile 
întâlnite s-au identificat: lipsa de informație si informare, lipsa de specialiști, fenomenul incluziunii si 
bullying-ul. 
 
 
 
 
 
 

CAZUL 8: Sesizare referitoare la modalitatea de organizare și desfășurare a admiterii  

Prin sesizarea adresată, petenta și-a exprimat nemulțumirea față de modalitatea de organizare și 
desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2019-2020 la Colegiul National de 
Artă ”Octav Băncilă" Iași, secția Arta actorului, cu precădere față de modul de evaluare, respectiv de 
afișare a rezultatelor la probele de aptitudini, invocând lipsa transparenței instituției în evaluarea 
fiului său, precum și dezavantajarea acestuia pe motiv de dizabilitate (acuitate vizuală de 12%). 
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Petenta a relatat că fiului său nu i s-a cerut susținerea tuturor probelor prevăzute în vederea admiterii la 
această unitate de învățământ, iar elevii declarați respinși au fost evaluați în locul unei note cu o liniuță, 
neexistând transparență în afișarea rezultatelor finale. Prin urmare, petenta a solicitat un răspuns cu privire 
la evaluarea prin note în mod defalcat a probelor de aptitudini, modul în care s-a întocmit media aritmetică, 
în condițiile în care fiului său nu i s-a cerut susținerea tuturor probelor prevăzute, precum și cu privire la 
temeiul de drept pentru care nu s-au afișat mediile aritmetice pentru candidații declarați respinși. 
 
In urma demersurilor întreprinse, colegiul a comunicat următoarele: 

● Examenul de admitere la clasa a IX-a, din cadrul profilului vocațional Arta Actorului, s-a desfășurat 
pe data de 16.05.2019 și a avut în componența comisiei profesori de specialitate; 

● Examenul a fost compus din două probe care pun in valoare calitățile candidatului necesare pentru 
a deveni actor 

● Aceste etape au fost notate independent, candidatul primind de la fiecare membru al comisiei câte 
4 note;  

● Candidatul este considerat promovat dacă a obținut la toate etapele și probele note peste 5, iar 
media minim 6, in cazul fiului petentei media examenului fiind 5;  

● Au fost verificate borderourile de notare si s-a constat ca elevul a fost notat la toate etapele si 
probele prevăzute, listele cu rezultatele finale fiind publicate conform metodologiei.  

● Daca au obținute note sub 5 la una dintre etape, candidatul a fost declarat respins. 
 
Potrivit răspunsului instituției sesizate, din respect pentru candidat si ținând cont de legislație consideră 
confidențiale notele slabe. Toate notele obținute au fost notate in anexa la fisa de înscriere. Petenta nu s-
a prezentat la secretariatul școlii pentru a cere detaliile menționate în scrisoare. Examenul a decurs cu 
profesionalism, comisia având întregul interes în a selecta pentru profilul Arta Actorului elevi cu reale 
aptitudini, misiunea colegiului fiind de a obține în anii de liceu performante maxime atât la discipline de 
specialitate, cât și la discipline de cultură generală. 
 
 
 
 
 

CAZUL 9: Agresare fizică al unui copil cu handicap grav de către doamna învățătoare 

Petenta a relatat că fiul său, încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, înscris la școala 
primară din localitate, a fost agresat fizic de către doamna învățătoare, care îi abuzează și pe ceilalți 
copii din clasă, fizic și emoțional. In urma anchetei desfășurate la școala primară din satul Cursești Vale, 
comuna Pungești, județul Vaslui, la Serviciul Public de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și a 
discuțiilor purtate cu viceprimarul comunei, mediatorul școlar, asistentul social și doamna învățătoare, 
precum și din documentele puse la dispoziție au rezultat următoarele: 
Fiul petentei, elev la școala din sat a avut serbarea de sfârșit de an școlar în data de 10 iunie 2019, iar 
începând cu data de 1 iunie 2019, a absentat nemotivat de la școală pe considerentul că a fost abuzat fizic 
și emoțional de către doamna învățătoare. Petenta a adus la cunoștința doamnei director acest incident, 
însă nu a depus nicio sesizare scrisă la unitatea de învățământ sau la primărie. 
 
Ulterior transmiterii prin poștă a petiției, mama copilului a menționat că situația semnalată a apărut din 
lipsa de comunicare, nefiind vorba despre abuz, ci despre ”o discuție pe un ton mai ridicat”, 
considerent pentru care petenta a consemnat că își retrage toate plângerile făcute până la acel moment. 
Cu prilejul efectuării anchetei, s-au constatat următoarele:  

● până la momentul efectuării anchetei, nu au fost semnalate alte cazuri de abuz săvârșite de 
doamna învățătoare asupra elevilor, neexistând nicio altă sesizare din partea părinților; 

● nu au fost constatate/semnalate semne de violență asupra minorului în cauză;  
● petenta a declarat în scris că își retrage toate plângerile făcute până la acel moment, situația 

semnalată fiind urmare a lipsei de comunicare cu doamna învățătoare. 
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CAZUL 10: Asigurarea personalului de sprijin în școlile de masă pentru copiii cu CES 

Petiționarul a solicitat sprijin pentru obținerea unui răspuns la solicitarea adresată Inspectoratului Școlar 
Județean Mureș în legătură cu asigurarea personalului, profesor de sprijin, curricula adaptată în 
unitățile de învățământ de masă din județul Mureș pentru copiii cu cerințe CES. Pentru clarificarea 
situației, Avocatul Poporului s-a adresat ISJ Mureș pentru a analiza aspectele sesizate și a comunica un 
răspuns în legătură cu modul de soluționare. Dosarul se află în lucru. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAZUL 11: Sesizare din oficiu cu privire la acte de umilire a unui copil cu CES 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, ca urmare a informațiilor apărute în presă cu privire la cazul unui 
elev cu CES filmat în clasă, umilit de colegi, jignit, pus în situații înjositoare, forțat să facă flotări și 
genuflexiuni, mișcări de box, agresat într-unul din colțurile sălii de clasă, lovit cu palmele, pumnii 
și picioarele de un alt elev la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște.  
 
Pentru clarificarea aspectelor relatate în presă, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete la 
liceu. Din discuțiile și documentele puse la dispoziție au reieșit următoarele aspecte: In incident au fost 
implicați mai mulți elevi, elevul victimă fiind instituționalizat în Complexul de Servicii Sociale „Floare de Colt" 
din cadrul D.G.A.S.P.C Dâmbovița, acesta având Certificat de orientare școlară și profesională pentru copiii 
cu cerințe educaționale speciale. 
 
După incident, au fost dispuse măsuri de sprijin pentru elevii cu probleme de comportament, respectiv 
consiliere psiho-educațională pentru elevii clasei a IX-a și individual pentru elevii implicați în incident, 
precum și realizarea unor acțiuni de prevenire a fenomenului violenței și conștientizare a consecințelor 
fenomenului de violență (poliție, penitenciar, alte organizații).  
 
In cazul elevului cu CES, conducerea liceului nu a prezentat nici un document din care să rezulte faptul că 
a fost realizată informarea scrisă a reprezentanților legali ai minorului implicat în cazul de violență școlară 
cu privire la acordarea gratuită a serviciilor de consiliere către specialistul CJRAE Dâmbovița.  
 
De asemenea, referitor la elevul cu CES, reprezentanții unității de învățământ nu cunoșteau informații 
privind responsabilul de caz pentru acest minor, managerul de caz, dacă minorul are întocmit planul de 
abilitare/reabilitare/plan de servicii individualizat, planul educațional individual, neexistând o colaborare cu 
persoanele anterior menționate în evaluarea, monitorizarea și/sau reevaluarea cazului copilului cu CES 
înscris în învățământul de masă.  
 
In cazul elevului victimă, DGAPC Dâmbovița a stabilit măsuri privind consilierea psihologică a copilului, 
suport emoțional acordat de personalul de specialitate al Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colț", 
colaborare permanentă cu unitatea de învățământ, supravegherea și monitorizarea copiilor cu CES, 
beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, elevi ai liceului din partea personalului de sprijin al 
Complexului cu atribuții de îngrijire și sprijin. 
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În urma verificărilor efectuate, pentru remedierea deficiențelor constatate, Avocatul Poporului a emis 
Recomandarea nr. 90/2020, prin care s-a solicitat ca directorul liceului să dispună măsurile legale pentru 
realizarea Planului educațional individual și a Planului de abilitare/reabilitare pentru elevul cu cerințe 
educaționale speciale, în raport de schimbările intervenite în comportamentul minorului, precum și 
efectuarea procedurilor și demersurilor specifice în vederea modificării acestora, dacă este cazul. 
Conducerea liceului a precizat faptul că pentru acest elev a fost elaborat de către dirigintele clasei Planul 
de servicii individualizat pentru copii cu CES și Programul de intervenție personalizat, documente aprobate 
la CJRAE Dâmbovița. In completarea răspunsului, Avocatul Poporului a precizat faptul ca la nivelul 
birourilor Teritoriale Constanta, Craiova si Galați nu s-au înregistrat petiții sau sesizări si nu s-au identificat 
în mass media cazuri în sensul celor solicitate.  
 
De asemenea, Avocatul Poporului a făcut precizarea ca au fost înregistrate în cadrul instituției mai 
multe petiții privind copiii cu CES, însă nu s-au reținut încălcări ale drepturilor acestora. 
 

4.3 Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC)  

Ne-am adresat Direcțiilor Generale pentru 
Asistență Socială și Protecție a Copilului din 
întreaga țară iar în urma analizării și centralizării 
răspunsurilor primite a reieșit faptul că în cazul 
unui număr de 30 DGASPC34 nu au fost depuse 
sesizări cu privire la încălcarea drepturilor 
persoanelor cu CES în școlile de masă, 
singurele instituții care au înregistrat astfel de 

sesizări fiind DGASPC sector 2, DGASPC 
Argeș și DGASPC Bacău. 
DGASPC sector 2 a comunicat faptul că în 
structura instituției funcționează Serviciul de 
Intervenție in Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, 
Migrațiune și Repatrieri al cărui obiect de 
activitate este intervenția, evaluarea și asistența 
în toate cazurilor de copii expuși la situații de 
abuz pe raza de competența a sectorului. 

 
În ultimii 3 ani situația copiilor expuși la abuz în școlile din sectorul 2 se prezintă astfel: 

● In anul 2019 au fost preluate 14 sesizări de situații de agresiune fizică/psihică/bullying, din care 8 
sesizări de abuz emoțional si 6 de bullying 

● In anul 2020 au fost preluate 9 sesizări de situații de bullying 
● In anul 2021 au fost preluate 4 sesizări de situații de bullying, până la data prezentei 

 
Activitatea specialiștilor din cadrul DGASPC 
sector 2 s-a centrat pe dezvoltarea în parteneriat 
cu instituțiile școlare și alte instituții din 
comunitate a programelor de informare/consiliere 
privind drepturile copiilor, în special, al drepturilor 
copiilor cu CES, abordarea făcându-se diferențiat 
în funcție de nevoile fiecărui copil. 

În ceea ce privește, situațiile semnalate de 
DGASPC Argeș, acestea au avut ca obiect două 
2 cazuri în anul 2018 și unul singur în 2019 
privind îngrădirea liberului acces si a 
dreptului la educație in învățământul de masa 
al copiilor cu CES. 

Cu privire la aceste situații DGASPC Argeș a luat următoarele măsuri: 
● Constituirea echipei de intervenție, monitorizare si evaluare a procesului de integrare al elevului 

pentru derularea in cele mai bune condiții ale procesului de integrare 
● Informarea părinților cu privire la existenta in cadrul colectivului al unui copil cu CES 
● Informarea elevilor din cadrul clasei într-un limbaj adaptat vârstei acestora cu privire la prezenta si 

acceptarea copiilor cu CES 

                                                           
34 DGASPC Sector 1, DGASPC sector 3, DGASPC Sector 5, DGASPC Sector 6, DGASPC Galați, 

DGASPC Gorj, DGASPC Olt, DGASPC Cluj, DGASPC Caraș Severin, DGASPC Dâmbovița, DGASPC 
Brașov, DGASPC Călărași, DGASPC Vrancea, DGASPC Vaslui, DGASPC Satu-Mare, DGASPC Arad, 
DGASPC Prahova, DGASPC Timiș, DGASPC Ilfov, DGASPC Hunedoara, DGASPC Harghita, DGASPC 
Botoșani, DGASPC Covasna, DGASPC Satu-Mare, DGASPC Mehedinți, DGASPC Iași, DGASPC  Buzău, 
DGASPC Maramureș, DGASPC Bihor; DGASPC Sibiu 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

● Demersuri legale pentru asigurarea facilitatorului in mediul școlar 
● Consiliere educațională in cadrul scolii 
● Întocmirea unei strategii didactice diferențiate de către profesorul de sprijin si itinerant împreună cu 

celelalte cadre didactice 
 

DGASPC Bacău - La nivelul județului Bacău au fost semnalate de către părinții copiilor care au in îngrijire 
elevi cu CES, un număr de 7 cazuri/ situații conflictuale între părinții si personalul din școlile de masă, 
situații care au afectat înscrierea sau participarea la cursuri ale acestora. 
Situațiile de încălcare a drepturilor copiilor cu CES au inclus: 

● Presiuni asupra familiei pentru transferarea copiilor într-o scoală specială 
● Refuz din partea școlii în ceea ce privește înscrierea copilului pe motiv ca locurile sunt ocupate sau 

sunt prea mulți copii 
● Părintele nu a fost primit in clasa ca însoțitor (shadow) pe parcursul orelor 
● Nu s-a respectat recomandarea de pe certificatul de orientare școlară privind clasa la care sa fie 

înscris/inclus copilul 
● Neadaptarea materiei școlare la nivelul/specificul copilului 
● Neincluderea copilului in activitățile școlare, fiind lăsat ca facă ce dorește 
● Profesorii de sprijin au puține ore alocate pentru fiecare elev si lucrează cu copilul cu CES doar 1-

2 ore pe săptămână 
 

Majoritatea sesizărilor au fost semnalate la 
Compartimentul pentru persoane cu TSA din 
cadrul Centrului de Servicii Sociale „Ghiocelul” 
aflat in subordinea DGASPC Bacău, centru 
înființat cu sprijinul Fundației Romanian Angel 
Appeal (RAA).  
 
În urma analizării răspunsurilor primite și pentru a 
avea o imagine unitară asupra cauzelor care au 
condus, direct sau indirect, la încălcări ale 
dreptului la educație al copiilor cu CES, trebuie 
precizat faptul că au existat și cazuri particulare 

observate de către autoritățile implicate35, în care 
părinții au refuzat înscrierea copilului într-o formă 
de învățământ, încălcând, astfel, dreptul copiilor 
de a primi o educație care să le permită 
dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a 
aptitudinilor și personalității lor. Specialiștii au 
solicitat în aceste cazuri sprijinul Poliției pentru 
întreprinderea demersurilor legale privind 
posibila comitere a infracțiunii de împiedicare a 
accesului la educație conform prevederilor 
art.380 din Codul Penal.

 

4.4 Inspectorate Școlare și Unități de Învățământ: 

4.4.1 Inspectorate școlare 

Urmare a solicitării noastre ni s-a comunicat 
faptul că la un număr de 17 inspectorate școlare 
nu există reclamații cu privire la încălcarea 
drepturilor copiilor cu CES în școlile de masă36. 
Șapte ISJ au comunicat cazuri de sesizări și 
încălcări ale drepturilor copiilor37: ISJ Prahova a 

semnalat că deși nu au fost înregistrate sesizări,  
a existat o singură situație (întâlnită la nivel 
național) care poate fi asociată cu acest 
aspect, dar care a fost generată de legislația 
neclară, nu de reaua-voință a directorilor de 
unități de învățământ preuniversitar.

Este vorba despre art.129 (3) din Legea Nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, respectiv despre majorarea 

                                                           
35 Adresa DGASPC Sibiu  nr.48938/SSPP/30.08.2021 
36 ISMB, ISJ Brăila, ISJ Ialomița, ISJ Constanța, ISJ 
Giurgiu, ISJ Satu-Mare, ISJ Harghita, ISJ Mehedinți, 

cu 50% a unor drepturi bănești pentru copiii cu 
handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA. 
Nu a fost clar dacă majorarea se acordă copiilor 

ISJ Iași, ISJ Bacău, ISJ Călărași, ISJ Ilfov, ISJ Neamț, 
ISJ Botoșani, ISJ Olt, ISJ Galați; ISJ Vaslui 
37 ISJ Prahova, ISJ Mureș, ISJ Argeș, ISJ Timiș, ISJ 
Tulcea, ISJ Bihor, ISJ Vâlcea 
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infectați cu HIV sau SIDA și care sunt încadrați în 
grad grav de handicap, sau ambelor categorii 
(grad grav de handicap și HIV/SIDA).  
 

Unitățile de învățământ au făcut mai multe 
demersuri către MEC pentru clarificarea 
legislativă38, care fost primită in 2021 iar in urma 
acesteia drepturile elevilor au fost acordate. 

 
ISJ Mureș ca urmare a solicitării făcute cu privire la monitorizarea situațiilor de încălcare a drepturilor 
copiilor cu CES, a transmis următoarele cazuri, după cum urmează: 

 Situația semnalată: Copii cu CES cu profesor de sprijin neasigurat. 
La nivelul Județului Mureș se estimează a fi un număr de peste 1000 de elevi cu certificate de 
orientare școlară și profesională emise de către CJRAE-Mureș, din care aproximativ 700-800 de 
elevi nu au asigurat profesor de sprijin; în Județul Mureș sunt doar 14 profesori de sprijin, număr 
considerat insuficient pentru nevoile copiilor cu CES. 

 

 Situația semnalată: Neacceptarea de către un cadru didactic din învățământul primar a unui 
însoțitor pentru copilul cu CES 
ISJ Mureș a recomandat respectarea legislației în domeniu și acceptarea însoțitorului pentru copilul 
cu CES în sala de clasă, conform programului școlar. 

 
ISJ Argeș a transmis ca în ultimii 3 ani școlari au fost înregistrate sesizări cu privire la situații în care 
elevi cu CES care au prevăzut profesor itinerant în Certificatul de orientare școlară și nu sunt 
repartizați la niciun profesor itinerant. Acest lucru se întâmplă pentru că în ultimii ani a crescut numărul 
de elevi cu cerințe educaționale speciale din școlile de masă iar numărul de posturi de profesori 
itineranți este insuficient.  

 La fiecare situație s-au căutat soluții punctuale prin repartizarea mai multor elevi (decât prevede 
legislația) la un profesor itinerant. Au fost făcute adrese și către Ministerul Educației în care s-a 
arătat situația din județ. 

 În anul școlar 2020-2021 există 823 de elevi cu CES în învățământul de masă care au prevăzut 
profesor itinerant în Certificatul de orientare școlară. Dintre aceștia: 

● 544 elevi au și Certificat de handicap: 397 elevi cu grad grav și accentuat si 147 elevi cu grad 
mediu și ușor 

● 279 elevi cu tulburări specifice de învățare și alte tulburări. 
● În prezent sunt încadrați 72 de profesori/învățători itineranți, aceștia asigurând și școlarizarea la 

domiciliu a elevilor înscriși în învățământul special (109 elevi nedeplasabili). Având în vedere cele 
prezentate mai sus, necesarul de cadre didactice itinerante, raportat la numărul de elevi cu CES 
din școlile de masă din județ este de 120, deficitul fiind de 48 de norme în acest moment, neluând 
în calcul necesarul pentru elevii școlarizați la domiciliu înscriși în învățământul special. 

 
ISJ Timiș a trimis următoarele sesizări primite pe parcursul ultimilor 3 ani, astfel: 
2018-2019 Sesizare transmisă de către Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu împreună cu 
CJRAE-Serviciul de Evaluare Dizabilități (CEDCD) referitoare la „dreptul la educație al unui elev din 
ciclul gimnazial, încadrat în gradul de handicap grav și beneficiar de certificat de orientare școlară 
si profesională 

 ISJ Timiș, CJRAE si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au monitorizat și 
verificat toate demersurile efectuate de unitatea școlară pentru integrarea elevului în activitatea 
școlară si a modului în care au fost structurate serviciile de sprijin acordate elevului, existența 
adaptărilor curriculare pe discipline, cât si gradul de implicare al părintelui pentru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ (evitarea absențelor, colaborare cu profesorii clasei, direcțiune, 
profesor de sprijin). 
 

                                                           
38prin adresa MEN 29661/18.05.2021  
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 Sesizare transmisă de către un părinte al unui elev cu CES referitoare la dreptul la educație 
al unui elev din ciclul gimnazial, încadrat în gradul de handicap grav și beneficiar de 
certificat de orientare școlară si profesională 

 

 ISJ Timiș, împreună cu CJRAE au monitorizat și au verificat toate demersurile efectuate de către 
unitatea școlară, pentru integrarea elevului în activitatea școlară conform legislației în vigoare si a 
modului în care au fost structurate serviciile de sprijin acordate elevului, existența adaptărilor 
curriculare pe discipline, cât si gradul de implicare al părintelui pentru buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ (evitarea absențelor, colaborare cu profesorii clasei, direcțiune, 
profesor de sprijin). 

 

 2019-2020 Solicitare părinte ,, modificări legislative cu privire la modul de plată al alocației 
de hrană și majorării de 50% pentru copiii cu CES, care dețin și Certificat de handicap" 

 ISJ Timiș a adus lămuriri asupra modului de plată și a cuantumului aferent. 
2020-2021 Memoriul depus de către un părinte al unui elev cu cerințe educaționale speciale 
transmis către Ministerul Educației, referitor la un caz de bullying: două eleve au agresat 
fizic și verbal o elevă cu nevoi speciale, iar alți doi elevi au filmat incidentul. Filmarea 
incidentului a ajuns ulterior în mediul on-line. 

 

 Ca urmare a incidentului produs la unitatea de învățământ din județul Timiș, ISJ Timiș a hotărât 
schimbarea echipei manageriale si a solicitat Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Timiș elaborarea unui plan de măsuri privind acordarea de consiliere și asistență 
psihopedagogică cadrelor didactice, elevilor și părinților elevilor. 

 
Planul elaborat de către CJRAE Timiș a cuprins următoarele acțiuni: 

● Pentru cei 4 elevi implicați in incident au fost alocate un număr de 2 ședințe de consiliere 
psihopedagogică de grup având ca scop creșterea capacității de conștientizare a consecințelor 
faptelor săvârșite de ei, prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale, managementul furiei și 
dezvoltarea comportamentelor prosociale 

● La nivelul clasei în care s-a produs incidentul, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din 
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a desfășurat o activitate de informare cu tema 
”Prevenirea și combaterea comportamentelor de bullying în rândul elevilor. Legislație privind 
consecințele comportamentelor de bullying” 

● Pentru cadrele didactice din școală au fost alocate un număr de 2 ședințe de asistență 
psihopedagogică având ca scop: caracteristicile comportamentelor de bullying. Intervenția cadrului 
didactic în comportamentele de bullying in rândul elevilor si caracteristicile comportamentelor de 
bullying. Modalități de intervenție în bullying ea victimă, agresor. 

 
În urma incidentului, la nivelul unității de învățământ au fost luate următoarele măsuri: 

● Cei patru elevi implicați în incident au fost sancționați cu retragerea temporară a bursei profesionale 
pentru anul școlar în curs, sancțiune însoțită de scăderea notei la purtare la nota 2 (doi). 

● Cadrul didactic care coordonează stagiul de practică al clasei în care s-a întâmplat incidentul și 
care a lăsat nesupravegheați elevii, a fost sancționat disciplinar cu observație scrisă. 

● Elevei agresate i s-a aprobat să participe la activitățile de predare - învățare - evaluare, în sistem 
on-line (incidentul s-a întâmplat spre finalul anului școlar 2020-2021) 

 
ISJ Tulcea a comunicat faptul ca pe parcursul anilor: 
2019-2020 a fost reclamat 1 singur caz de agresivitate, pentru care s-au luat următoarele măsuri: 

● Consilierea elevilor, părinților si cadrelor didactice 
● Monitorizarea comportamentului elevilor in clasa 
● Dezvoltarea abilităților socio-emoționale 
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2020-2021 a fost reclamat 1 singur caz de discriminare, pentru care s-au luat următoarele măsuri: 
● Consilierea familiei copilului cu CES pentru aplicarea măsurilor de sprijin, în scopul integrării 

acestuia în învățământul de masă și a egalizării șanselor la educație. 
 
ISJ Bihor a comunicat că la nivelul instituției în anul școlar 2020-2021 au fost depuse și soluționate 
favorabil doua sesizări. Una prin care se face referire la discriminarea unui elev cu CES și una prin care 
se solicită acordarea unei burse medicale. Pentru ambele sesizări s-au luat următoarele măsuri: 

● au fost emise ordine de serviciu, au fost realizate inspecții în cadrul unităților de învățământ, s-au 
făcut recomandări și s-au dat termene pentru soluționarea problemelor constatate. 

 
ISJ Vâlcea a comunicat faptul că la nivelul județului a existat un caz de marginalizare a unui copil cu 
CES, în anul școlar 2020-2021 într-o unitate de învățământ din mediul rural.  

 La sesizarea părintelui copilului cu CES, o echipă formată din 2 inspectori școlari și directorul 
CJRAE s-a deplasat la unitatea de învățământ și a purtat discuții cu cadrele didactice care nu 
cunoșteau foarte bine legislația specifică, problema fiind rezolvată în favoarea copilului cu CES. 
Această situație a avut o posibilă din cauza faptul că în unitatea de învățământ nu există consilier 
școlar, logoped și cadre didactice itinerante/de sprijin, specialiști care pot asigura integrarea copiilor 
cu CES în învățământul de masă.  

 

 Situația este similară în alte peste 80 de unități de învățământ din județ, CJRAE Vâlcea având doar 
2 consilieri școlari și 1 logoped care răspund solicitărilor acestor unități școlare. De asemenea, la 
nivelul județului sunt doar 7 cadre didactice de sprijin pentru un număr de aproximativ 1236 de 
copii cu CES integrați în învățământul de masă.  
Lipsa cursurilor de formare gratuite în domeniul incluziunii pentru cadrele didactice este o 
alta posibilă cauză pentru situațiile de încălcare a drepturilor copiilor cu CES. 

 
Alte cazuri de încălcări ale drepturilor copiilor cu 
CES sunt cele legate de părinții acestora.  
 
O parte dintre părinți nu acceptă că au copii 
cu CES și nu urmează recomandările cadrelor 
didactice sau ale specialiștilor de a realiza 
investigații de specialitate iar alții refuză să 
asigure facilitatorul pentru copiii cu handicap 

grav și astfel, educația și instruirea copilului 
cu CES nu se realizează adecvat. 
 
ISJ și CJRAE Vâlcea s-au preocupat permanent 
de integrarea reală a copiilor cu CES prin 
transmiterea și publicarea pe site-urile proprii a 
tuturor informațiilor necesare, organizarea și 
derularea unor webinarii cu tematică CES, 
consilierea cadrelor didactice și a părinților. 

 

4.4.2 Unități de învățământ: 

Au răspuns solicitărilor și au comunicat faptul că la nivelul unităților de învățământ nu au fost sesizate 
cazuri de încălcări ale drepturilor copiilor cu CES, următoarele: 
 

● Colegiul Mircea Eliade, Reșița, Caraș Severin 
● Colegiul Național Cuza Vodă, Huși, județul Vaslui 
● Școala nr.7, Reșița, Caraș Severin 
● Școala Gimnazială, comuna Epureni, județul Vaslui 
● Școala Gimnazială nr.1, sat Băcani, județul Vaslui 
● Școala Gimnazială nr.1, comuna Gherghești, județul Vaslui 
● Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Vaslui 
● Școala Gimnazială Cezar Botez, Fâstâci, județul Vaslui 
● Grădinița Nardini, Odorheiu Secuiesc, Harghita 
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4.5. Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Vâlcea a semnalat un caz de 
marginalizare a unui copil cu CES, în anul școlar 2020-2021 într-o unitate de învățământ 
din mediul rural.  
 
La sesizarea părintelui copilului cu CES, o echipă de specialiști s-a deplasat la unitatea de învățământ și a 
purtat discuții cu cadrele didactice, problema fiind rezolvată în favoarea copilului cu CES. In această 
unitatea de învățământ nu există consilier școlar, logoped și cadre didactice itinerante/de sprijin, specialiști 
care să poată asigura integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

 
 
  

5 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

 

 
 
 

 

5. RĂSPUNSURILE AUTORITĂȚILOR CARE NU AU 

ÎNREGISTRAT SESIZĂRI CU PRIVIRE LA POSIBILE 

ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR COPIILOR CU CES 
 

 

 

5.1. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
(ANDPDCA), prin răspunsul trimis a precizat faptul că la nivelul instituției, în ultimii 3 ani nu au fost 

identificate sesizări cu privire la încălcarea dreptului la educație în învățământul de masă al copiilor cu CES 
(agresiuni fizice și psihice, discriminare, excludere, intimidare, marginalizare, hărțuire, bullying). De 
asemenea, în sprijinul demersurilor, ANDPDCA ne-a îndrumat către Direcțiile Generale de asistență 
Socială și protecție a copilului de la nivelul județelor/sectoarelor municipiului București, instituții care au 
obligația de a interveni în mod direct în soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor din unitatea 
administrativ-teritorială de competență, respectiv în cazurile de abuz/neglijare/exploatare produse asupra 
copilului. 
 

a. Ministerul Sănătății a precizat faptul că nu are atribuții în soluționarea acestor aspecte 
însă în situația primirii unor reclamații privind încălcarea dreptului la educație în 
învățământul de masă al copiilor cu CES, în ultimii 3 ani, acestea au fost redirecționate 
către instituțiile abilitate precum ANDPDCA, CNCD, Ministerul Educației și Cercetării. 

 
b. Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională din Vaslui și Harghita au 

răspuns ca nu au fost semnalate sesizări privind criteriile menționate la nivelul lor de 
competență. 

Specialiștii CJRAE Vaslui au comunicat faptul că derulează prin cabinetele interșcolare de consiliere și 
asistență psihopedagogică activități de prevenire a bullyingului, excluderii sociale, marginalizare, intimidare 
sau discriminare iar în cadrul Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională se promovează 
principiul ”toți copiii au dreptul la educație de calitate în orice școală din România” și se respectă dreptul 
familiei de a solicita înscrierea copilului într-o școală fără a încălca accesul persoanelor ce CES în școlile 
de masă. 
 

c. Colegiul psihologilor din România a răspuns că nu dispune de o evidență a 
evenimentelor descrise în adresa transmisă și a comunicat faptul ca in cadrul instituției 
există Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională care a elaborat 
un Ghid de bune practici dedicat psihologilor cu drept de liberă practică din domeniul 
educațional și cel al psihopedagogiei speciale39. 

 
 

 

                                                           
39 www.alegericpr.ro 

http://www.alegericpr.ro/
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6. CAZURI AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR DE 

JUDECATĂ DIN ROMÂNIA  
 

 

 

 
În plus față de situațiile prezentate mai sus comunicate de către autoritățile publice cu atribuții în ceea ce 
privește protecția drepturilor copiilor cu CES, a fost realizată și o analiză a cazurilor aflate pe rolurile 
instanțelor de judecată din România, majoritatea vizând în principal situații referitoare la nerespectarea 
prevederilor legale privind acordarea de drepturi solicitate constând în alocația zilnică de hrană, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, etc. (32 de cazuri)40. Din perspectiva cerințelor raportului, prezentam 
mai jos două exemple de hotărâri al căror obiect îl constituie încălcarea drepturilor unor copii cu CES în 
școlile de masă. 

 
6.1 Hotărâre nr. 4461/2019 din 12/06/2019 pronunțată de Judecătoria sector 5 (extras) 
 
Reclamantul a chemat în judecată pârâții 
Primăria Sectorului 5 București, Consiliul Local 
sector 5, ISMB, Școala Generală nr.131 prin 
director, solicitând plata de daune morale și de 
despăgubiri materiale motivând faptul că a 
solicitat școlii ca fiul său să fie ajutat să 
folosească baia, să i se deschidă sticla cu apă, 
să i se dea pachețelul cu mâncare, să se poată 
spăla pe mâini înainte de masă, să beneficieze în 
școală de kinetoterapie, de gimnastică (mobilizări 
la câte trei ore) recomandată de medici, de 
asistență socială, să aibă acces la cabinetul 
medical și la laboratoarele școlii în condiții de 
egalitate cu ceilalți elevi din școală, să vină acasă 
cel puțin cu temele notate, să fie ajutat să scrie 
atât cât poate în timpul orelor și să dobândească 
cunoștințe noi, să fie supravegheat permanent de 
un adult angajat al școlii sau de unul dintre 
profesorii de serviciu, să participe la activitățile 

                                                           
40 art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 - care statuează că elevii cu 
cerințe educaționale speciale beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite școlare, 
cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, denumite drepturi. Drepturile se acordă pe bază de cerere 
scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris elevul cu cerințe educaționale speciale, în 
perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant 
legal, după caz, însoțită și de o declarație pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau 
reprezentantului legal, conform căreia alocațiile menționate mai sus vor fi folosite doar în acest scop. 

extrașcolare în condiții de egalitate cu ceilalți 
elevi, să nu mai fie marginalizat, să nu mai fie 
lovit, să nu mai fie amenințat că va fi aruncat cu 
scaunul pe scări, să-și desfășoare orele de clasă 
și pauza în condiții de liniște și respect reciproc, 
să nu mai fie ajutat la toaletă de colegii de clasă, 
nesupravegheați, să i se respecte demnitatea la 
folosirea toaletei, să i se asigure integritatea fizică 
și morală pe perioada școlarizării, să i se asigure 
normele de igienă elementară, educație sanitară 
și de prim-ajutor, să îi fie asigurat accesul pe 
drumurile publice la școli și la licee cu scaunul 
rulant cu antrenare electrică, să îi fie asigurat 
transportul la școală și la liceu, să desfășoare 
orele de educație fizică în siguranță și în 
beneficiul copilului, să fie respectat planul de 
intervenție personalizat, planul de recuperare 
anexă al certificatului de orientare școlar 
profesională, certificatele de orientare școlar 
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profesională emise de Direcția Sănătate Publică, 
precum și recomandările medicilor, să fie 
constituită Comisia de Evaluare Continuă Internă 
care să monitorizeze evoluția școlară a copilului.  
 
In fapt, copilul a fost înscris în mai 2004 la 
grădinița nr. 185 din București. După trei zile de 
grădiniță copilul a fost trimis acasă deoarece 
educatoarea ,,nu se ocupă de handicapat”. În 
anul 2007, copilul a fost înscris la școala 131. În 
ciclul primar, învățătoarea l-a învățat să scrie, să 
citească, să facă calcule, lucru foarte greu pentru 
diagnosticul copilului. Copilul a fost premiant în 
primii trei ani și se deplasa cu cadru de mers și 
orteze.  
 
Odată cu venirea dirigintelui în clasa a V-a, 
copilul nu a mai primit nici un fel de sprijin din 
partea profesorilor, a cadrelor auxiliare și a 
colegilor de clasă, fiind lăsat să își facă nevoile 
pe el în clasă în văzul tuturor. Copilul nu are 
asistent personal întrucât DGASPC sector 5 i-a 
refuzat acest serviciu. Accesul cu căruciorul în 
cabina WC este imposibil, iar apa la chiuvetă este 
greu de folosit.  
 
Directorul și dirigintele au interzis colegilor de 
clasă să se implice în vreun fel, iar copilul a fost 
complet marginalizat și lipsit de orice ajutor. 
Colegii de școală au spus ca ”îl aruncă cu 
căruciorul peste scări, l-au amenințat cu moartea, 
l-au jignit, i-au dat cu mingea în cap, l-au pălmuit, 
i-au furat cărțile”. 
  
Ministerul Educației a recomandat școlii să 
angajeze infirmieră și kinetoterapeut. A hotărât în 
interesul socializării copilului ca acesta să 
frecventeze cursurile la școală, întrucât are 
dreptul conform legii să beneficieze de 
învățământul de masă întrucât intelectul copilului 
nu este afectat. Pentru că acest drept să fie 
exercitat, școala are obligația să asigure minimul 
necesar pentru ca acest elev să poată sta la 
școală și să poată învăța. A cerut aprobarea 
alternativei on-line pentru situațiile rare în care 
copilul nu poate fi deplasat la școală însă școala 
a refuzat, motivând verbal că trebuie să existe 
acordul profesorilor.  
 
Reclamanta a mai precizat că, fiind unic 
întreținător de familie, trebuie să se ocupe și de 
recuperarea copilului și de celelalte sarcini care 
să le asigure supraviețuirea. Directorul școlii a 
convocat o ședință cu părinții și a solicitat tuturor 

să semneze pentru ca elevul să plece la ”școala 
specială” sau ,,la domiciliu” și ”să nu mai 
deranjeze copiii dumnealor, pentru că elevul este 
singur și ceilalți sunt 300”.  
 
Părinții i-au cerut să plece, au învinuit-o pe 
nedrept pentru lipsa de performanță a copiilor lor, 
au acuzat-o pe nedrept că deranjează ceilalți 
copii cu prezența lor precum și cu solicitările 
acesteia de a se face liniște și de a evita curenții 
mari de aer. Reclamanta le-a comunicat în 
ședință refuzul său de a părăsi această școală și 
le-a motivat imposibilitatea deplasării la alte 
unități școlare. A adus la cunoștința părinților 
toate argumentele necesare și a fost silită să 
discute în public multe aspecte personale, 
medicale, intime ale copilului și probleme de 
familie pentru a combate decizia părinților de a 
părăsi școala. Directorul nu a păstrat 
confidențialitatea datelor medicale, acesta 
refuzând ulterior acestor fapte consilierea 
psihologică a copilului. Urmare a acestei ședințe 
cu părinții, directorul i-a comunicat un 
„regulament pentru însoțitorul copilului cu 
handicap”, care prevede norme de 
comportament special pentru reclamantă, 
neaprobate de nici o autoritate. În prezent, 
reclamanta a arătat că fiul său nu este în 
siguranță în școală și posibilitatea de a-l 
supraveghea personal este limitată de 
regulamentele impuse de conducerea școlii.  
 
Reclamanta a solicitat instanței să constate 
săvârșirea unor fapte de discriminare împotriva 
fiului său de către directorul scolii, Primăria 
sectorului 5, ISMB, Școala nr. 131 și daune 
morale. Aceasta a arătat că minorul în cauză are 
un handicap locomotor grav, nu are intelectul 
afectat, fiind un copil inteligent. Conform 
certificatului de orientare școlară, minorul trebuie 
să frecventeze învățământul de masă. Iar pentru 
a se asigura un acces complet la educație, în 
conformitate cu actele normative indicate în afară 
de înscrierea la școală, trebuia să se realizeze și 
adaptarea acestei unități la nevoile speciale 
individualizate ale minorului.  
A mai arătat că i s-a încălcat copilului dreptul la 
educație, întrucât acesta nu poate învăța ca și 
ceilalți copii fără handicap dacă nu i se asigură 
cele indicate în acțiunea inițială, respectiv 
adaptări rezonabile individualizate în sensul 
Convenției pentru protecția persoanelor cu 
dizabilități: (toaletă adaptată nevoilor sale, 
personal medical necesar (infirmier, 
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kinetoterapeut, asistent social, psiholog), lift, 
asfalt în curtea școlii și menținerea curățeniei 
acestuia (înlăturarea zăpezii, a gunoiului) rampe 
de acces în curtea școlii și în școală, asigurarea 
unui climat liniștit, motivant pentru copil care să 
nu îl frustreze din cauza handicapului său, un 
plan de evacuare în caz de incendiu sau 
cutremur, uși adaptate, pupitru adaptat, 
calculator și soft adaptat handicapului, profesor 
de sprijin normat mai mult de o oră pe 
săptămână, etc.  
 
Aceste adaptări sunt obligatorii conform tuturor 
actelor normative internaționale și naționale 
enumerate în cauză. Cu toate acestea, pârâții în 
cauză nu și-au îndeplinit obligațiile legale, 
refuzând realizarea acestor adaptări, cu toate 
cererile insistente ale mamei, recurgând la o 
atitudine agresivă și umilitoare atât față de mamă 
cât și față de copil, după cum a indicat în acțiunea 
inițială.  
 
De asemenea, pârâții Consiliul Local și Primăria 
Sectorului 5 aveau obligația de a asigura 
fondurile necesare pentru realizarea adaptărilor 
rezonabile în școală. Fondurile necesare nu au 
fost asigurate o perioadă lungă de timp, sau 
deloc, copilul fiind discriminat ca urmare a lipsei 
tuturor acestor adaptări rezonabile.  
 
Lipsa acestora a dus la imposibilitatea copilului 
de a participa la toate orele, atunci când, de 
exemplu, din cauza zăpezii nu se putea deplasa, 
sau atunci când nu era asfaltat și tricicleta sa 
medicală nu putea trece, imposibilitatea așezării 
corecte în bancă. Mersul la toaletă a fost de 
asemenea umilitor și degradant pentru copil 
întrucât era dus și dezbrăcat în mod frecvent în 
toaleta fetelor de către femeile de serviciu, 
bodyguardul școlii sau alți colegi, până când și 
acestea au semnat o declarație prin care refuzau 
să mai facă acest lucru. Ca urmare, copilul a fost 

lăsat să facă pe el în bancă, devenind batjocora 
colegilor de clasă. Pârâții aveau obligația să 
nominalizeze și să angajeze asistentul personal. 
Aceștia nu au respectat această obligație. Deși 
părintele copilului a optat pentru asistent 
personal, pârâții au ales ca dreptul copilului de a 
fi permanent însoțit să fie respectat de însoțitor 
(părinte), și nu de asistent personal în temeiul 
Legii 448/2006.  
 
Cu privire la Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București, s-a arătat că acesta nu a supravegheat 
condițiile în care este școlarizat copilul cu 
dizabilități deși mama acestuia a făcut 
numeroase solicitări si demersuri în acest sens. 
ISMB trebuia să constate lipsa acestora, lipsa 
Comisiei de Evaluare Internă Continuă din 
școala, să normeze posturile necesare, să ceară 
școlii și administrației locale realizarea 
adaptărilor rezonabile necesare pentru copilul cu 
dizabilități, să sancționeze abaterile săvârșite de 
școală sau alte cadre didactice și să asigure un 
proces educațional de calitate, minime condiții de 
siguranță pentru handicapul elevului. ISMB 
trebuia să impună școlii un Regulament de 
Ordine Internă nediscriminatoriu pentru copilul cu 
handicap și să asigure copilului cu handicap grav 
dreptul de a fi însoțit și de a beneficia de ajutor 
atunci când adaptările minime rezonabile nu 
satisfac desfășurarea procesului educațional în 
condiții cel puțin minime de siguranță pentru 
minor.  
 
Analizând aspectele semnalate de reclamantă 
și față de întreg probatoriul administrat 
instanța a reținut că afirmațiile expuse nu sunt 
în măsură să atragă răspunderea civilă 
delictuală a pârâților, având în vedere că nu 
există suport probatoriu care să susțină și să 
atragă concluzia săvârșirii, cu vinovăție, de 
către aceștia a unei fapte ilicite care să fi 
produs urmările expuse anterior. 
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6.2 Hotărâre nr. 1329/2018 din 28/09/2018 pronunțată de Tribunalul Timiș 
 
Prin cererea adresată instanței reclamantul a 
solicitat alocarea sumelor pentru asistență 
socială constând în alocația zilnică de hrană, a 
rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a 
îmbrăcămintei și a încălțămintei precum și a 
sumelor pentru nevoi personale aferente copiilor/ 
elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din 
învățământul preuniversitar de masă, pe grupe 
de vârstă, precum și sumele aferente dobânzii 
legale penalizatoare. 
 
În fapt, reclamantul a arătat că este un elev cu 
nevoi speciale, acesta fiind încadrat în gradul de 
handicap grav cu însoțitor. Raportat la 
deficiențele neuro-locomotorii, reclamantul este 
în prezent elev în clasa a XI-a la Liceu Pedagogic 
din Timișoara, având statutul de elev cu cerințe 
educaționale speciale. Susținerile sale sunt 
confirmate de Certificatele de orientare școlară și 
profesională emise de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș, pentru fiecare ciclu școlar.  
 
Privitor la deficiențele pe care reclamantul susține 
că a fost privat de aceste drepturi cuvenite prin 
lege, respectiv o sumă reprezentând alocația 
zilnică de hrană care trebuia acordată la început 
atât pe perioada școlară, cât și în vacanțe și zilele 
libere, apoi începând cu anul 2016 în raport de 
prezența la școală și o sumă anuală care 
reprezintă cheltuieli cu îmbrăcămintea, 
încălțămintea și nevoi personale ale acestuia. 41 
Reclamantul a considerat că Autoritatea Publică 
Locală avea obligația de a informa eventualii 
beneficiari cu privire la aceste drepturi, având 
cunoștință despre numărul și identitatea 
beneficiarilor prin transmiterea certificatului de 
expertiză și orientare școlară de către organismul 
emitent, aceste obligații au fost nesocotite în 
permanență, iar sumele cuvenite nu au ajuns la 
cei aflați în nevoie și totodată autorizați să îi 
folosească. Reclamantul a mai arătat că mama 
sa a fost nevoită, după consultarea cu alți părinți 
ai unor copii beneficiari, să depună demersuri 
permanente pentru ca reclamantul să beneficieze 
de aceste drepturi, iar în prezent în urma 

numeroaselor tergiversări să procedeze la 
formularea prezentei acțiuni.  
 
Pârâta a invocat faptul ca drepturile se acordă pe 
bază de cerere scrisă depusă la unitatea de 
învățământ la care este înscris copilul cu CES, în 
perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar,  de 
către beneficiarul major, părintele sau alt 
reprezentant legal al copilului cu CES, după caz. 
În vederea fundamentării sumelor necesare 
finanțării drepturilor de care beneficiază elevii cu 
CES, ordonatorii de credite au obligația întocmirii 
și transmiterii documentelor solicitate de 
administrațiile județene ale finanțelor 
publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor 
publice la termenele precizate; Sumele 
repartizate se aprobă în bugetele județelor și se 
utilizează pentru plata drepturilor de care 
beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe 
educaționale special integrați în unitățile de 
învățământ de masă, pentru toate zilele de 
școlarizare. Responsabilitatea alocării sumelor 
pentru asistență socială constând în alocația 
zilnică de hrană, a rechizitelor școlare, a 
îmbrăcămintei și a încălțămintei precum și a 
sumelor pentru nevoi personale aferente 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative 
speciale din învățământul preuniversitar de 
masă, pe grupe de vârstă, este în sarcina 
instituțiilor menționate mai sus, iar plata se face 
prin intermediul unităților de învățământ de masă 
cu personalitate juridică. 
 
Analizând actele și lucrările dosarului, 
instanța a admis în parte acțiunea și a obligat 
pârâții să achite reclamantului în solidar sume 
reprezentând hrana zilnică și majorarea 
acestei sume de 50%, sume pentru nevoi 
personale și valoarea drepturilor de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale 
igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 
transport, materiale cultural-sportive pentru 
perioadele stabilite în hotărârea 
judecătorească.  

 
 

                                                           
41 prevederile art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 
si art. 26 din Ordinul nr. 5574/201, modificat prin 
Ordinul nr. 5036/2015 
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7. ALTE SITUAȚII TANGENȚIALE. EFECTELE 

BULLYING-ULUI ASUPRA COPIILOR  

 

 

 

 

7.1 Ce este bullying-ul?42 Bullying-ul este comportamentul unui individ sau al unui grup, 
repetat de-a lungul timpului, care îi rănește în mod intenționat pe ceilalți, fizic ori emoțional. 
 
Bullying-ul este o formă de comportament intolerabil care are de obicei trei elemente cheie: 
• Este un comportament prin care se face rău intenționat.  
• Este un comportament repetat care se întâmplă de obicei de-a lungul unei perioade de timp. 
• Persoana sau persoanele care sunt victime ale bullying-ului simt că nu se pot apăra. 
 
Bullying-ul poate fi: 

● Verbal, caracterizat de acțiuni orale sau scrise, rău intenționate, în care copilul este ironizat, 
poreclit, tachinat, amenințat, înjurat, criticat, batjocorit, umilit, etc 

● Fizic, presupune existența unui contact direct pentru intimidare, lovire cu pumnul  
sau piciorul, împingere, vătămare, distrugere, furtul sau deteriorarea lucrurilor,  
încălcarea spațiului personal, încolțirea unei persoane în mijlocul unui grup. 

● Social, se referă la lezarea reputației sau a relațiilor cuiva și include: lansarea și răspândirea 
zvonurilor despre cineva, bârfitul, excluderea, izolarea, punerea în situații jenante/stânjenitoare în 
public, sabotarea, obligarea sau forțarea de a face lucruri interzise, etc. 

● Cyberbulling, în care comportamente menționate anterior au loc în mediul on-line 
 

 
7.2 Hotărâre nr. 6107 din 23/07/2020 pronunțată de Judecătoria sectorul 3 (bullying) 
 
În motivare, reclamanții au arătat că minorul în 
vârsta de 9 ani la acea vreme, a fost înscris la 
Școală Primară începând cu anul școlar 2017-
2018. Alegerea acestei unități de învățământ a 
avut la baza prestigiul școlii vehiculat în spațiul 
public atât în privința pregătirii școlare a elevilor, 
a calității umane a cadrelor didactice, cât și a 
organizării la „nivel european". 
 

                                                           
42 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-03/romanian-version-challenging-bullying-rights-
respect-equality-guidance-for-parents-and-carers.pdf 

Reclamanții au menționat că pe parcursul 
primului an școlar minorul a avut rezultate școlare 
foarte bune, terminând clasa a II-a cu calificativul 
„Foarte Bine". Mai mult, s-a apreciat ca ,,este un 
elev disciplinat, conștiincios, îndeplinind 
întotdeauna sarcinile primite".  
 
Relațiile lui cu colegii si cu învățătoarea au 
început sa se deterioreze din primele luni de 
școală. În data de 8 decembrie 2018, 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-03/romanian-version-challenging-bullying-rights-respect-equality-guidance-for-parents-and-carers.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-03/romanian-version-challenging-bullying-rights-respect-equality-guidance-for-parents-and-carers.pdf
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învățătoarea îi informa pe părinții lui direct în 
catalogul virtual, fără niciun avertisment sau 
discuție preliminară, ca a sesizat comisia de 
disciplina pentru doua incidente pe care le 
aprecia ca fiind destul de grave. Reclamanții au 
susținut că au fost multe situațiile în care minorul 
s-a simțit nedreptățit de învățătoare.  
 
La începutul anului școlar următor, au avut loc 
mai multe incidente semnalate de către părinții 
copilului în scris conducerii școlii, constând în 
comportamente ostile ale majorității copiilor la 
adresa fiului lor în prezența d-nei învățătoare, 
acestea având un puternic impact negativ asupra 
sa. Conducerea scolii nu a răspuns, însă, în 
niciun fel informărilor și semnalelor de alarma. 
Spre sfârșitul anului 2018, marea majoritate a 
copiilor din clasa ajunseseră să îl urască pe copil, 
atât învățătoarea, cât și conducerea școlii nefiind 
străine de aceasta situație, ba mai mult 
acceptând-o și încurajând-o în mod indirect.  
 
Reclamanții au arătat că la data de 22.10.2018, 
învățătoarea a anunțat părinții pe catalogul virtual 
ca un coleg l-a agresat pe copil, aruncându-i 
cărțile la gunoi, târându-i ghiozdanul pe jos si 
călcându-i caserola cu mâncare în picioare 
până a distrus-o iar un ciob din caserola a 
lovit un alt coleg. La data de 06.11.2018, 
minorul a fost umilit și amenințat de către 
colegii lui care i-au scris în dulap cu cerneala 
invizibila mesajul „ R .I .P." („Rest in peace’’ - 
„Odihnească-se in pace ") si „Regele 
Diavolilor", i-au fost lipite cu lipici caietele din 
dulap si unul dintre colegi l-a întrebat daca 
vrea să îl arunce pe geam. Deși părinții lui au 
semnalat învățătoarei aceste forme oribile de 
agresiune verbala si psihica, aceasta s-a 
rezumat la a face o judecata între copii si a le 
trimite unor părinți comentarii negative si 
amenințări cu comisia de disciplina. Prin 
urmare, mulți dintre părinți au început să se 
plângă că, de fapt, copiii lor sunt persecutați cu 
pedepse când ei nu fac decât sa aplice corecții 
unui coleg indisciplinat.  
 
Într-o excursie cu școala, pe drumul de întoarcere 
în microbuz, în prezența doar a unui 
supraveghetor, copilul a fost ținta unor 
șicanări și umilințe din partea unor colegi în 
timp ce unul dintre ei chiar filma incidentul. 
După mai multe jigniri, unul dintre băieți a 
supus la vot să vadă cine vrea ca el sa fie 
exmatriculat. Toți au votat „pentru’’, iar unii 

chiar au aplaudat. Minorul a ajuns acasă cu 
lacrimi în ochi în acea zi, ceea ce a determinat-
o pe mama lui să îi scrie din nou învățătoarei 
și să o roage să îl protejeze pe minor de acte 
de cruzime.  
 
Reclamanții au precizat că au apelat la consilierul 
școlar, care a descris comportamentul lui ca fiind 
deranjant pentru colegi pentru că el ține să fie 
mereu în centrul atenției, vedeta tuturor jocurilor 
și situațiilor. Când mama a întrebat care este 
metoda pedagogica potrivita pentru un copil cu 
un astfel de profil, consilierul școlar a recomandat 
evaluarea minorului de către un psiholog 
clinician.  
 
Evaluarea psihologică a fost făcuta, contra cost, 
costurile fiind suportate de părinți. După cinci 
ședințe de evaluare, psihologul clinician scrie, în 
raportul de evaluare psihologica, ca minorul este 
un copil cu „un nivel de inteligenta superioara, 
abilitați adaptative si de concentrare a atenției 
specifice vârstei", recomandările pentru mediul 
școlar fiind „adaptarea curriculara si o evaluare 
personalizată a stilului de învățare. Este 
importanta adaptarea predării la nevoile de 
învățare ale copilului’’.  
 
Deși părinții minorului au semnalat că sunt de 
acord chiar și cu mutarea lui în altă clasă, dacă 
școală va considera ca este o decizie potrivita 
pentru a pune capăt situației tensionate, 
managerul Școlii, le-a comunicat ca efectivele 
sunt complete în toate celelalte clase și că 
singura soluție este transferarea lui la o alta 
școală. Aceasta decizie a fost luată fără a se 
avea în vedere concluziile raportului de evaluare 
psihologica.  
 
Reclamanții au susținut că urmare a atmosferei 
ostile de la școală, minorul a prezentat multă 
vreme tulburări de somn, anxietate, lipsa de 
încredere, însă consecințele pe termen lung 
asupra dezvoltării emoționale și integrării 
sociale pot fi extrem de grave.  
 
La întoarcerea în mediul școlar, după vacanța în 
altă școală, minorul a trăit săptămâni la rând cu 
spaima ca nu va fi acceptat de colegi, ca noii 
profesori îl vor socoti un neadaptat care trebuie 
pus la punct și criticat, ca orice vorba spusa în ora 
va fi sancționată abrupt.  
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A fost nevoie de luni de zile și multe ședințe de 
terapie pentru a restabili cât de cât echilibrul lui 
emoțional, dar și acum, după aproape un an, încă 
iese la suprafața neîncrederea în sine si în ceilalți 
dobândita în timpul acelor luni de scoală 
cumplite.  
 
În apărarea sa, pârâta a arătat că prin cadrele 
didactice, învățătoare, profesori, consilier 
psihologic a monitorizat și depus eforturi pentru 
ca elevul să se adapteze procesului de învățare, 
să se concentreze la ore și să se integreze în 
colectivul de elevi. Analizând cauza prezentată, 

instanța judecătorească a decis ca aspectele 
semnalate de reclamant nu se confirmă, 
respingând cererea acestuia. ”În România, 
școlile se confruntă cu multiple manifestări de 
violență, semnificativ fiind fenomenul de 
bullying, de obicei asociat cu discriminarea, 
homofobia sau rasismul, violența fizică și 
verbală între elevi. Pentru diminuarea acestui 
fenomen, în toate unitățile de învățământ 
trebuie să funcționeze mecanisme de 
prevenire, identificare și soluționare a 
situațiilor de bullying.”43 

 
 
7.3. Efectele bullying-ului asupra copiilor cu CES  
 
Bullying-ul are efecte traumatizante asupra 
sănătății fizice și psihice a copilului cu CES. 
Printre manifestările întâlnite amintim: Izolare 
socială, tulburări de anxietate, stres post-
traumatic, sentimente acute de tristețe, frustrare, 
mâhnire, depresie, agresivitate, însingurare, 
teamă, îngrijorare, tulburări de somn, refuz de a 

merge la școală, sentimente de rușine, modificări 
ale obiceiurilor alimentare, scăderea stimei de 
sine, simptome psihosomatice (cefalee, durere, 
vărsături, palpitații), scăderea capacității de 
concentrare, performanțe școlare reduse, 
abandon școlar, lovituri, contuzii, fracturi, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Normele metodologice anti-bullying, adoptate 
în 2020 
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8. COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN 

MASS-MEDIA  

 

 

 

8.1 Cazuri de încălcare a drepturilor copiilor cu CES semnalate în mediul on-line 

 

Cazul 1: elev cu CES, diagnosticat cu sindrom Down obligat să se transfere la altă școală44 
In articolul publicat de newsweek.ro este prezentat cazul lui Andrei, unui copil diagnosticat cu sindrom 
Down, elev la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Botoșani. In anul 2016 mai mulți părinți au strâns 
semnături și l-au chemat pe tatăl copilului la școală, spunându-i să-și transfere copilul deoarece acesta nu 
se încadrează în standardele lor. 
 
”O înregistrare șocantă, probă în cazul de discriminare sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD), arăta cum părinții mai multor copii și câțiva profesori, o profesoară de limba română 
și o profesoară de geografie, inspector școlar, care avea copilul în aceeași clasă cu Andrei spuneau că „mi-
e scârbă când văd un om cu limba pe afară”, „fața mongoloidă face ca limba lui să fie mai mare și nu are 
cum să o țină în gură, că nu poate”, „ne linge copiii, vă spun părerea mea”. 
 
Recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, definitiv, că Andrei a fost discriminat la școală, de către 
profesori și părinți ai colegilor săi, pe criteriul dizabilității. Instanța supremă a confirmat o hotărâre a CNCD 
din 2016 și o decizie a Curții de Apel Suceava – părinții și profesorii au contestat decizia CNCD care obliga 
școala să ia măsuri pentru incluziunea copiilor cu CES.  
 
„Încă din a doua săptămâna de școală, profesoara de geografie a avut o atitudine reticentă față de copil, 
în timp încercând să convingă și alte cadre didactice să îl lase corigent pe copil, demersuri în care a fost 
sprijinită de profesoara de română. A refuzat să comunice cu copilul ș i cu profesorul itinerant. De 
asemenea, a comunicat celorlalți părinți situația copilului, fiind demarate acțiuni de convingere a acestora 
de a-l exclude pe minor din clasă”, se arăta în decizia CNCD care sancționa școala și pe care au menținut-
o instanțele de judecată. 
 
Problemele pentru Andrei au început după ce a terminat clasa a IV-a și a trecut în clasa a V-a, fiind nevoit 
să se mute de la școala unde făcuse ciclul primar deoarece la acea unitate de învățământ nu exista ciclu 
gimnazial. Tatăl copilului a povestit că „nu am vrut să mergem la noua școală, știam că profesorii de acolo 
nu participă la cursuri de pregătire pentru copiii cu CES la Casa Corpului Didactic, justificarea lor fiind că 
nu au copii cu CES și nu au nevoie - asta când erau gratuite. În timpul cazului nostru, se făceau contra 
cost, și ei au zis că să dea ei bani ca să învețe să lucreze cu copiii cu CES?”. 
 

                                                           
44 https://newsweek.ro/social/dreptate-dupa-patru-ani-prin-ce-a-trecut-un-copil-cu-sindromul-down-in-
scoala-romaneasca 

https://newsweek.ro/social/dreptate-dupa-patru-ani-prin-ce-a-trecut-un-copil-cu-sindromul-down-in-scoala-romaneasca
https://newsweek.ro/social/dreptate-dupa-patru-ani-prin-ce-a-trecut-un-copil-cu-sindromul-down-in-scoala-romaneasca
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Tatăl copilului a sesizat la ISJ faptul că băiatul său este discriminat: „Inspectoratul, în loc să facă o comisie 
și să ancheteze, prima dată a anunțat-o pe inspectoarea de geografie că are o plângere. Apoi, doamna a 
organizat o ședință în care am fost invitat cu directorul, părinții și profesorii, cumva punea presiune pe 
directoare împreună cu părinții și cu două doamne profesoare – atunci e făcută înregistrarea – să fac o 
hârtie să-mi iau copilul din școală. Asta se dorea. Eu am spus că nu pot, moral, să fac asta, sunt tatăl lui și 
trebuie să-i apăr drepturile, el are dreptul la educație și e dreptul lui să frecventeze cursurile”. 
 
Tatăl lui Andrei a mai povestit că i se reproșa că, din cauza lui Andrei, profesoarele nu se mai pot ocupa 
de ceilalți copii din clasă. A fost întrebat, la acea ședință, care a fost și baza de la care a plecat sancțiunea 
CNCD „de ce n-am trecut diagnosticul pe cererea de înscriere. Eu le-am spus că diagnosticul nu este un 
criteriu de înscriere la școală”. 
 
În acest timp, Andrei a suferit în tăcere. „Vorbeau de față cu el, ca și cum nu ar fi existat, ca și cum n-ar 
înțelege, l-a afectat foarte mult. Era în depresie. Noi îl dusesem acolo să facem educație cu el, dar pierdeam 
tot ce făcusem cu el în anii din urmă. Ne-am dat seama când l-am întrebat ceva de școală și mi-a spus: 
«Nu-ți spun, tată, că dacă-ți spun, iese scandal». Atunci, el prefera să nu-mi mai spună nimic și încasa tot 
ce se discuta la școală”, a povestit tatăl copilului, pentru Newsweek România.  
 
După câteva ședințe de terapie, psihologul le-a recomandat părinților să-l transfere, lucru care s-a întâmplat 
după ce Inspectoratul Școlar a permis din nou organizarea ciclului gimnazial la vechea școală a lui Andrei, 
iar copilul s-a reînscris în clasa a V-a, în 2015. 
 
„Andrei era în vizorul presei, venea cu medalii. El avea stimă de sine că obține rezultate, că este apreciat, 
a avut chiar și o emisiune la TVR 1. Joacă teatru, face sport. După toate astea, când el a arătat că face 
ceva deosebit, au venit și i-au dat în cap cu totul. Noi lucram prin metoda Montessori, el învăța prin asociere. 
Tot nu era mulțumită doamna că «nu e ce trebuie». Orice încercam noi, nu era bine. Noi deranjam că nu 
ne încadram în peisaj, că nu eram la nivelul școlii, cumva, aici era problema, ei îi analizau pe cei dintr-a V-
a pe care să-i elimine ca până la a VIII-a să nu mai fie în școală la ei, îi făceau pe copiii mai slăbuți să se 
mute, ca într-a VIII-a să intre cu toți în evaluarea națională”, a povestit tatăl lui Andrei. 
 
”Anul acesta, copilul, care este și campion Special Olympics, a absolvit clasa a VIII-a și vrea să meargă la 
o școală profesională de bucătari. El este și sportiv – înotător- , însă la liceul sportiv unde ar fi vrut să 
meargă, nu există clasă de înot”, a mai spus tatăl copilului.  
 
„Conform instanței, părinții colegilor elevilor cu dizabilități, care se opun incluziunii, fac demersuri, acte de 
coalizare și de petiționare a instituțiilor în vederea excluderii copilului cu dizabilități de la clasă comit fapte 
de discriminare, care sunt sancționabile contravențional. Interferența acestora în actul educațional al 
copilului cu dizabilități, din pricina condiției sale, nu este permisă de lege. Instanța confirmă faptul că și 
părinții colegilor copiilor cu dizabilități pot fi sancționați, iar acțiunile lor segregaționiste cad sub incidența 
legii”, explică, într-un comunicat, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), care 
s-a ocupat de caz în instanță. 
 
Totodată, CEDCD atrage atenția că decizia instanței arată și că Ministerul Educației, prin școli, „are 
obligația legală de a adapta actul educațional și materialele educaționale nevoilor copiilor cu dizabilități. 
Refuzul de a face acest lucru reprezintă discriminare și este sancționabil. Incluziunea nu constă doar în 
permiterea accesului unui copil într-o școală, ci și în facilitarea învățării acelui copil, prin adaptarea 
conținutului programei școlare”. 
 
Din anul școlar 2020-2021, copiii cu CES beneficiază de locuri distincte în școlile de masă, peste 
numărul de locuri din unitățile respective de învățământ. 
 
 
 
 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

Cazul nr. 2 – Elev cu CES din școala de masă reorientat către școala specială45 
In articolul publicat pe site-ul Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) este 
prezentat cazul unui elev de clasa a V-a cu cerințe educaționale speciale care învăța într-o școala de masă 
alături de colegii lui până în momentul în care autoritatea locală, CJRAE Teleorman, a decis să îl orienteze 
către școala specială, condamnându-l la izolare și segregare. Deși legea prevede clar obligația de a urma 
interesul superior al copilului, ”CJRAE Teleorman l-a orientat pe copil către învățământul special, 
considerând că nu este capabil să urmeze cursurile școlii de masă”. 
 
”În ciuda acestui impediment, mama copilului a hotărât ca el să meargă în continuare la aceeași școală. La 
scurt timp, însă, bullying-ul față de elev s-a intensificat, atât din partea profesorilor, cât și din partea 
colegilor. Numai câteva luni în plus au mai fost necesare pentru ca băiatul să abandoneze școala.” CEDCD 
a preluat cazul și ca reprezentant al copilului a dat în judecată CJRAE Teleorman, pentru a-l obliga să 
emită certificatul de orientare către școala de masă.  
 
După eșecul în primă instanță, ”Curtea de Apel București a hotărât prin sentință definitivă să facă dreptate 
copilului și să oblige CJRAE Teleorman la orientarea acestuia către învățământul de masă”.  ”Constatăm 
cu regret că în lipsa respectului pentru lege, incluziunea unui copil cu cerințe educaționale speciale se 
obține în instanță”. CEDCD ”va continua să reprezinte copiii până când dreptul lor la educație va fi de 
necontestat și deplin respectat”. 
 
 
 
 
 
 
 
Cazul nr. 3 – acordarea unui profesor de sprijin la clasă pentru o elevă cu CES46 
CEDCD a obținut o victorie strategică în cazul unei eleve din Covasna, acesteia fiindu-i acordat în cele din 
urmă un profesor de sprijin la clasă. 
”Amalia este elevă în clasa a treia la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Întorsura Buzăului, județul 
Covasna și are cerințe educaționale speciale. Ea are o ușoară formă de dizabilitate intelectuală. Din acest 
motiv, părinții acesteia au solicitat în repetate rânduri alocarea unui cadru didactic de sprijin, încă din anul 
școlar 2016-2017, odată cu intrarea Amaliei în învățământul primar. Timp de 3 ani, aceștia s-au lovit de 
refuzuri atât din partea școlii, cât și din partea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna, fiind invocate 
drept motive lipsa fondurilor suficiente pentru înființarea unui nou post, întrucât ”școala și ISJ Covasna 
trebuie să se încadreze într-un anumit număr de posturi, impus de Ministerul Educației Naționale”. Astfel, 
în tot acest timp eleva fost nevoită să se adapteze singură la cerințele învățământului de masă, acest lucru 
fiindu-i foarte dificil în lipsa atenției suficiente din partea unui cadru didactic.” 
 
În urma demersurilor CEDCD, ISJ Covasna a înștiințat Curtea de Apel Brașov cu privire la înființarea unui 
post de învățământ special (profesor de sprijin) pentru școală. CEDCD continuă procedurile pentru 
asigurarea explicită a unui cadru didactic special pentru Amalia, întrucât înștiințarea înființării postului din 
iunie 2019 are caracter general, nefiind clar dacă ocupantul postului se va ocupa de elevă în mod particular. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/290,cedcd-schimba-in-instanta-orientarea-unui-elev-cu-

ces-de-la-scoala-speciala-la-scoala-de-masa/ 
46 http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/285,dreptate-in-cazul-amaliei/ 

http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/290,cedcd-schimba-in-instanta-orientarea-unui-elev-cu-ces-de-la-scoala-speciala-la-scoala-de-masa/
http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/290,cedcd-schimba-in-instanta-orientarea-unui-elev-cu-ces-de-la-scoala-speciala-la-scoala-de-masa/
http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/285,dreptate-in-cazul-amaliei/
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Cazul nr.4 – Minor cu CES, diagnosticat cu ADHD și fratele lui respinși de 4 școli47 
Referitor la situația elevului diagnosticat cu ADHD și a fratelui său respinși de 4 școli din București , CEDCD 
face următoarele precizări: 
”DGASPC Sector 1, în atenția căruia se află minorul în cauză are, conform legii, obligația de a furniza o 
echipă specializată de evaluare și intervenție și de a elabora un Plan Individualizat de Măsuri. În egală 
măsură, este responsabil pentru protecția drepturilor acestui copil, a cărui situație trebuie analizată într-o 
perspectivă mai largă, de natură să explice comportamentul grav al copilului și să ia măsurile necesare 
pentru evitarea stigmatizării. 
 
ISMB are obligația potrivit legii, să asigure școlarizarea copilului și să ia măsuri pentru prevenirea 
excluziunii și a încălcării dreptului constituțional la educație al acestuia. Totodată, în virtutea principiului 
interesului superior al copilului, ISMB are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca acest copil 
să fie inclus într-o formă de învățământ. Pe cale de consecință, ISMB are obligația de a pune în vedere 
școlii de circumscripție școlarizarea elevului, iar refuzul de a lua măsuri în acest sens reprezintă o derobare 
de responsabilitate și implicit o complicitate la încălcarea dreptului la educație al copilului în cauză. 
 
În egală măsură, CMBRAE are rolul de a realiza o evaluare complexă a nevoilor educaționale ale copilului 
în vederea orientării sale școlare, decizia părintelui în alegerea tipului de învățământ fiind suverană. Pe 
baza evaluării și a Certificatului de orientare școlară copilul are dreptul de a urma școala aleasă de părinte, 
în cazul de față școala de circumscripție cu suportul necesar identificat în urma evaluării. 
 
Atitudinea părinților de a organiza greve, proteste, de a redacta petiții și liste de semnături pentru 
împiedicarea înscrierii copilului în școală constituie infracțiune conform prevederilor art. 369 din Noul Cod 
Penal incitarea la ură și discriminare și nu pot fi tolerate într-un spațiu public democratic.” 
 
”Înțelegând teama legitimă a părinților elevilor din cele 4 școli bucureștene în raport cu un ipotetic risc la 
adresa integrității fizice a copiilor lor, CEDCD atrage atenția asupra faptului că stigmatizarea acestui copil 
și a fratelui său nu reprezintă soluția decentă și legală pe care aceștia o pot îmbrățișa. Preocupările 
părinților ar trebui îndreptare către tipurile de mijloace de suport de care are nevoie acest copil pentru a 
preveni eventuale riscuri în mediul școlar, și nicidecum excluziunea acestuia. Totodată, respingerea fratelui 
copilului în cauză reprezintă o faptă gravă de discriminare prin asociere, nejustificată nici măcar prin 
argumente subiective de ordin psihologic.” 
 
”Proliferarea în spațiul public a unor sentințe definitive de îndrumare a copilului către învățământul special, 
în absența unei evaluări de specialitate și a consimțământului părintelui, reprezintă nu numai o formă de 
discriminare, dar și o dovadă de lipsă acută de empatie și moralitate îndoielnică. Mergând pe raționamentul 
părinților care incită la ură și discriminare, copilul în cauză nu poate învăța în școala copiilor lor deoarece 
poate reprezenta un risc la adresa securității lor, dar este absolut în regulă să fie înscris într-o școală 
specială, unde siguranța copiilor cu dizabilități nu este relevantă”. 
 
Școala specială nu reprezintă o soluție pentru copilul în cauză deoarece acesta nu are o dizabilitate 
intelectuală sau de învățare, iar rolul școlilor speciale nu este acela de a fi ”școli de corecție”. 
”Pe cale de consecință, CEDCD își exprimă profunda îngrijorare și tristețe cu privire la lipsa de 
profesionalism, responsabilitate și coordonare a celor două autorități cu atribuții directe în cazul acestui 
copil (ISMB și DGASPC), precum și cu privire la comunitățile de părinți, care aleg să acționeze din instinct, 
fără să înțeleagă contextul mai larg al situației acestui copil și fără să ia în calcul drepturile acestuia”. 
 

                                                           
47 http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/267,precizari-privind-situatia-copilului-respins-de-4-
scoli-din-bucuresti/ 
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Cazul nr.5 - discriminare a unui copil cu CES într-o școala de masă48 
Este adus in discuție cazul lui Jeremy, diagnosticat cu ADHD, elev în clasa a VI-a, în cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 16 din Oradea. ”În urmă cu mai multe luni, mama sa, aflată la limita disperării a contactat 
Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități și a descris tabloul deja clasic al discriminării, 
abuzului și excluziunii fiului ei în școala în care învăța: un grup de părinți ostili și recalcitranți coordonați de 
un tată cu influență pe plan local, o dirigintă obtuză și necooperantă, absența măsurilor de specifice de 
adaptare rezonabilă, amenințări, presiuni de retragere a copilului din școală, note succesive scăzute la 
purtare și într-un final repetenția prin corigență disciplinară. În acest context, drumul lui Jeremy se îndrepta 
vertiginos către exmatriculare și școala specială după ani de eforturi uriașe ale familiei” 
 

Urmare a procedurii prealabile de contestare a repetenției și scăderii notei la purtare demarată de către 
CEDCD, școala a comunicat următoarele: ”În ședința Consiliului de Administrație din data de 04.07.2018, 
contestația dumneavoastră a fost rezolvată în favoarea elevului, astfel încât la sfârșitul anului școlar 
2017-2018 este declarat promovat cu nota 10 pe semestrul al -II- lea”. 
 
CEDCD a considerat că răspunsul școlii ”reprezintă un model în premieră de bună practică, asumare și 
leadership, care creează premisele unei schimbări reale și de substanță, nu numai pentru Jeremy, dar și 
pentru generațiile de copii care le vor trece pragul, iar acesta ar trebui să fie un exemplu pentru toate școlile 
din România”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cazul nr 6 - Drumul anevoios al incluziunii unui copil cu autism în școala de masă49 
Articolul publicat pe site-ul totuldespremame.ro realizat cu sprijinul UNICEF descrie povestea Emmei, în 
vârstă de 11 ani, unul din cei peste 30.000 de copii cu autism din România o ”fetiță sociabilă și zâmbăreață, 
iubită de colegii de clasă și de copiii de pe strada ei, care au învățat să o ajute și să o implice în joaca lor 
de zi cu zi. Școlarizarea ei a început anevoios, iar primele săptămâni au lăsat familiei amintiri dureroase. 
În cele din urmă, Emma și-a găsit locul într-o clasă din școala de cartier, cu copii tipici, alături de care 
participă acum la orele mai ușoare, de muzică, sport și religie”. 
 
Primul diagnostic primit de Emma a fost de retard moderat, apoi au urmat cele de tulburare din spectrul 
autist (cu tulburări mari de comportament) și ADHD, iar acum fetița se află în investigații medicale pentru 
epilepsie.  
 
”După întâlnirea nefericită cu școala specială, Emma a fost transferată într-o școală de masă aproape de 
casă alături de copii tipici care au învățat să o cunoască și să o îndrăgească, iar învățătoarea a primit-o cu 
brațele deschise”. ”Fetița a avut un însoțitor care a ajutat-o să se adapteze și de-a lungul timpului a avut 
trei învățătoare care, deși temătoare la început și fără să știe nimic despre incluziunea copiilor cu nevoi 
speciale, au reușit să-i facă viața la școală o plăcere.” Mama fetiței își amintește cu drag cum ”doamnele o 
scoteau și pe Emma la tablă, o puneau să învețe și să spună poezii la fel ca pe restul copiilor. Implicarea 

                                                           
48 http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/258,prima-scoala-din-romania-care-are-taria-de-a-
recunoaste-si-repara-nedreptatea-provocata-unui-copil-cu-dizabilitati-la-oradea-ca-urmare-a-demersurilor-
cedcd/ 
49 https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=#https://totuldespremame.ro/povestea-incluziunii-unui-copil-
cu-autism-in-invatamantul-de-masa 
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http://www.cedcd.ro/media/comunicate-recente/258,prima-scoala-din-romania-care-are-taria-de-a-recunoaste-si-repara-nedreptatea-provocata-unui-copil-cu-dizabilitati-la-oradea-ca-urmare-a-demersurilor-cedcd/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=#https://totuldespremame.ro/povestea-incluziunii-unui-copil-cu-autism-in-invatamantul-de-masa
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învățătoarelor a fost bazată pe bunul lor simț și intuiție, pentru că sistemul de masă are nevoie de mai multă 
pregătire a cadrelor didactice pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale.” 
 
„Învățătorii ar avea nevoie de cursuri ca să își dea seama cum ar trebui lucrat cu astfel de copii sau cum ar 
trebui să te comporți cu un astfel de copil în anumite situații. Emma tot timpul îi încerca pe toți, în sensul că 
se ridica din bancă, se trezea vorbind. Nu era agresivă, dar se ducea să îi ia în brațe pe mulți și părea un 
pic ciudat, dar s-au obișnuit cu ea”, spune mama Emmei. 
 
”După mai multe experiențe eșuate cu însoțitorii, părinții Emmei au hotărât să preia ei înșiși acest rol însă 
fetița nu îi asculta, se ridica din bancă, nu urma instrucțiunile, nu participa la activități, iar învățătoarea și 
profesorul de sprijin al școlii erau depășiți de situație. Au fost nevoiți să o retragă pe fetiță de la școală și 
să o înscrie în învățământul la distanță, care presupune ca un profesor să vină acasă de două ori pe 
săptămână. Școala pe care o frecventase fetița le-a pus la dispoziție cabinetul psihologic, unde Emma 
merge de două ori pe săptămână, câte două ore, iar în pauze se joacă cu colegii din aceeași clasă și, 
uneori, participa la orele de muzică, religie și sport alături de ceilalți copii. Deși este în clasa a III-a, Emma 
încă învață culorile, să recunoască literele, să deosebească fructele de legume, să țină creionul în mână. 
În paralel cu școala, face kinetoterapie, terapie comportamentală, logopedie. Ținta părinților este ca, în 
viitor, fetița să reușească să scrie pe computer, iar când va fi mare să poată fi cât de cât independentă. 
Pentru asta, ei știu că e nevoie de un plan bine pus la punct, de prioritizare eficientă a terapiilor și multă 
muncă, implicare și determinare din partea tuturor.” 
 
 
  

8.2. Articole de presă în care au fost identificate probleme referitoare la copiii cu CES 

8.2.1 Cum este încălcat dreptul la educație al copiilor cu dizabilități și care sunt soluțiile50  
 
”Deși în ultimii ani, legislația internă a acordat în 
mod explicit dreptul copiilor cu dizabilități să 
învețe în școlile de masă, în realitate școlile din 
România încalcă prevederile legale și acești copii 
nu sunt bineveniți. Sunt respinși la înscrierea în 
școli sau sunt eliminați din sistem cu sprijinul 
profesorilor și al părinților cu copii tipici.” 
 
''Este un cerc vicios. Fără educație nu au viitor. 
Există companii care vor să angajeze persoane 
cu dizabilități, însă fie nu pot ajunge la ele, fie 
aceste persoane nu au fost pregătite pentru că nu 
au avut acces la educație de calitate'', a declarat 
Asztalos Csaba, Președinte al Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD). În momentul înscrierii în școală li se 
spune părinților că nu sunt locuri disponibile și că 
nu există resurse. ''Argumentul lipsei resurselor 
nu este un argument acceptat de CNCD și nici de 
justiție''. 
 

                                                           
50 https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22754151-cum-este-lcat-dreptul-educa-copiilor-dizabilit-care-
sunt-solu-iile-legale.htm 

Școlile folosesc argumente aparent juridice 
pentru a justifica refuzul: copiii cu dizabilități se 
pot înscrie în școlile speciale, dizabilitatea este 
prea severa și copilul nu are certificat de orientare 
școlara. Însă, realitatea școlilor speciale arată că 
șansa integrării în societate după absolvire este 
practic inexistentă. După înscrierea în școala de 
masă, ”cadrele didactice sunt ostile sau refuză să 
lucreze cu elevul cu dizabilități, nu își adaptează 
modul de predare, se mobilizează părinții elevilor 
tipici pentru a solicita excluderea elevului cu 
dizabilități din școală, se fac liste cu semnături, se 
înaintează memorii la conducerea școlii și la 
inspectorat, se scade nota la purtare, elevul cu 
dizabilități este lăsat corigent sau repetent, este 
hărțuit, iar părinții sunt intimidați pentru a-l retrage 
din școală”, astfel ca ”elevul cu dizabilități nu s-a 
adaptat la cerințele și standardele școlii, are 
probleme de comportament, nu face față, nu 
înțelege, este agresiv cu ceilalți elevi și 
profesorii”. 
 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22754151-cum-este-lcat-dreptul-educa-copiilor-dizabilit-care-sunt-solu-iile-legale.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22754151-cum-este-lcat-dreptul-educa-copiilor-dizabilit-care-sunt-solu-iile-legale.htm
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”Măsuri de suport necesare: adaptare curriculară 
realizată de profesorul itinerant și de sprijin 
împreună cu cadrele didactice, strategii didactice 
diferențiate prin utilizare de fișe de lucru și fișe de 
evaluare individualizate, demers didactic 
individualizat, utilizarea de caractere mărite, 
terapie logopedică etc.” 
 
”Elevii cu dizabilități pot avea nevoi ce țin de 
adaptarea tehnicilor de instruire (adică ceea ce 
prevede Certificatul CES), nevoi ce țin de 
adaptarea mediului fizic (bănci, spații adaptate) și 
de servicii de suport ce depășesc sfera 
instrucțională: consiliere psihologică, limitarea 
stimulilor disruptivi în clasă (sunete ridicate, 
gălăgie, bullying), spațiu de respiro (o cameră 
prietenoasă de ”liniștire”) în caz de atingere a 

unui vârf de hiperactivitate. Acest set de măsuri 
minim rezonabile reprezintă un tip de adaptare de 
care au nevoie o serie de elevi cu dizabilități și 
care exced sferei Certificatului CES, dar ele 
subzistă în obligațiile școlii.” 
 
În România trăiesc peste 72.000 de copii cu 
dizabilități care la vârsta școlarizării se lovesc de 
respingere, discriminare, abuzuri și în cele din 
urmă ies din sistemul național de educație sub 
diferite forme aparent legale (repetenție, 
exmatriculare, abandon), care maschează de 
fapt refuzul sistemului de educație de a-i 
școlariza. Astfel, aproximativ 18.000 de copii cu 
dizabilități cu vârstă școlară sunt în afara oricărei 
forme de învățământ, iar peste 31.000 se află 
izolați în școli speciale. 

 

 
8.2.2 Școala online un abuz și o încălcare a dreptului copilului cu CES la educație de 

calitate51 
 
Domnul Bogdan Stanciu, Președintele Asociației 
„Darul Sunetului”, tatăl Sofiei, o fată surdă 
congenital și purtătoare a unui implant auditiv, 
scrie pe blogul său: 
“Ieri am remis Ministerului Educației și Cercetării 
o cerere de revocare a Ordinului prin care părinții 
sunt obligați să asigure accesul și participarea 
elevului la activitățile de învățare on-line, iar elevii 
obligați să participe la activitățile stabilite de 
unitatea de învățământ. Școala on-line nu e 
școală. Folosirea abuzivă, a tehnologiei se 
răsfrânge negativ asupra procesului de 
învățământ, conducând la o scădere a abilităților 
cognitive și a nivelului școlar. Învățatul on-line 
este lipsit de calitatea și de eficiența cerute de 
lege. Relațiile interpersonale esențiale în 
procesul de învățare nu se pot transmite, decât 
limitat, la distanță, procesul de predare/învățare 
presupunând în mod egal evaluarea de către 
cadrul didactic a întregii personalități și dezvoltări 
a copilului.” 
 
“Raportat la prevederile constituționale privind 
dreptul la învățătură și la prevederile legii 

educației naționale, prin sistemul on-line de 
învățare, copilului îi este periclitată dezvoltarea 
normală, armonioasă și capacitatea de 
socializare, fiind totodată întrerupt contactul cu 
natura și societatea.” 
 
”Dificultățile tehnice și materiale nu sunt de 
neglijat, mulți dintre copii nu au acces la internet, 
în multe familii sunt mai mulți elevi și prin urmare 
ar trebui dispozitive pentru fiecare pentru a-și 
putea desfășura activitatea. Dreptul la educație 
incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor copiilor 
cu deficiențe auditive și vizuale încadrați în școlile 
de masă este grav afectat de educația online. 
Barierele de mediu sunt amplificate și se adaugă 
la intensitatea afectării funcționale și la limitările 
de activitate ale copilului, astfel că este îngreunat 
accesul la educație, cu impact asupra învățării. 
Copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, îi este 
dificil în general să interacționeze cu procesul 
educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic 
cu limitări clare în ce privește acuratețea 
sunetului, spațialitatea, câmpul vizual, etc”. 

 
 

                                                           
51 https://darulsunetului.ro/2020/05/14/scoala-online-un-abuz-si-o-incalcare-a-dreptului-copilului-cu-c-e-s-
la-educatie-de-calitate/#:~:text=Ieri%20am%20remis,accesa%20integral%C2%A0aici. 
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8.2.3 Profesorii români nu sunt pregătiți să lucreze cu elevii cu CES52  
 

”Profesorii din România nu sunt pregătiți să 
lucreze cu elevii cu CES și consideră că în școli 
trebuie să existe psihologi, nu doar consilieri 
școlari, susține Federația Sindicatelor Libere din 
Învățământ (FSLI). Potrivit reprezentanților FSLI, 
ar fi necesar "screening la intrarea în 
învățământul de masă", deoarece "avem nevoie 
să știm cu cine lucrăm, dar și părinții au nevoie să 
știe ce copii au, ce potențial au copiii și încotro îi 
îndreptăm". 
Potrivit unor statistici prezentate în cadrul unui 
congres internațional pentru copiii cu CES, de 
FSLI, anul trecut școlar au fost 33.667 de elevi cu 
CES. Pentru sprijinirea acestora erau angajați 

1.537 de profesori itineranți și de sprijin. 
Profesorii cer ca pe lângă consilier școlar să 
existe în școli un psiholog care să îi consilieze pe 
elevi și pe profesori în situații dificile. De 
asemenea, formarea profesorilor este o altă 
problemă, aceștia trebuie să predea după alte 
metode pentru copiii cu CES. Foarte puțini 
profesori au făcut asemenea cursuri și așa cum 
ne arată situațiile statistice cam peste tot sunt 
copii cu CES iar acolo unde acolo unde există 
astfel de copii numărul elevilor ar trebui diminuat, 
astfel încât profesorul să se poată ocupa mai bine 
de elevi, eventual cu ajutorul profesorului de 
sprijin”. 

 
 
8.2.4 Cât de discriminați sunt copiii cu dizabilități din România?53  

Autorul articolului publicat pe hotnews.ro a dorit 
să afle care sunt provocările cu care se confruntă 
copiii cu dizabilități și părinții lor și cât de accesibil 
e învățământul de masă pentru ei. 
 
Despre acești copii se discută foarte puțin în 
spațiul public, adesea doar când presa 
semnalează abuzurile la care sunt supuși sau 
doar când se viralizează pe internet câte o 
poveste despre cum sunt discriminați și 
marginalizați în școlile de masă, chiar celorlalți de 
către părinții copii. 
 
“Am încercat să aflu cât de răspândite sunt 
aceste mentalități, cum percep părinții copiilor cu 
dizabilități că sunt priviți de către societate, care 
sunt problemele de care se lovesc și ce 
perspective le oferă sistemul educațional din 
România. Se fac auzite tot mai des în ultimul timp 
cererile pentru o educație incluzivă a copiilor cu 
dizabilități. CNA54 a introdus din acest an în Codul 
Audiovizualului și un mesaj de interes public 
despre acest subiect. 
 

                                                           
52 https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23505528-sindicalisti-profesorii-romani-nu-sunt-prgatiti-lucreze-

elevii-ces.htm#:~:text=Profesorii%20rom%C3%A2ni%20nu,mai%20spus%20H%C4%83ncescu. 
53 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23367718-scoala-pentru-copiii-dizabilitati.htm 
54 Consiliul Național al Audiovizualului 
55 Declarație a unei mame de copil cu sindrom Down de la Asociația Down București: 
56 Nicoleta Niste de la Autism Transilvania  

”Părinții copiilor cu dezvoltare normală adesea au 
prejudecata că dacă există un copil cu nevoi 
speciale în clasă acesta îl va trage în jos pe 
copilul lor. Din păcate ei nu înțeleg cum ar 
funcționa sistemul incluziv și nici nu doresc să 
afle. Chiar și unii copii cu sindromul Down pot fi 
integrați în învățământul de masă, am avut 
exemple de succes inclusiv în România.”55 
 
“Avem copii atât în învățământul de masă cât și 
în cel special. Uneori ei trec de la un sistem la 
celălalt, în funcție de modul în care se adaptează. 
Fiecare copil reprezintă un caz aparte și trebuie 
tratat ca atare. Ne gândim individual la el și 
întocmim un plan personalizat, împreună cu 
familiile lor, cu terapeuții cu care lucrează și cu 
cadrele didactice care îl sprijină. Doar așa copilul 
poate să progreseze și să își atingă potențialul 
maxim”56 
 
”Până la urmă ce înseamnă lucrurile acestea 
despre care tot mi s-a spus: învățământ de masă, 
învățământ special, sau educație incluzivă? 
Pentru primele două explicația e destul de simplă: 
învățământ de masă - școlile pe care le cunoaște 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23505528-sindicalisti-profesorii-romani-nu-sunt-prgatiti-lucreze-elevii-ces.htm#:~:text=Profesorii%20rom%C3%A2ni%20nu,mai%20spus%20H%C4%83ncescu
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23505528-sindicalisti-profesorii-romani-nu-sunt-prgatiti-lucreze-elevii-ces.htm#:~:text=Profesorii%20rom%C3%A2ni%20nu,mai%20spus%20H%C4%83ncescu
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23367718-scoala-pentru-copiii-dizabilitati.htm


 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

toată lumea, învățământ special - școlile pentru 
copiii cu dizabilități. Sau asta ar fi situația reală 
din România, fără înflorituri. Educația incluzivă 
înseamnă că toți copiii, indiferent de tipologia lor, 
că sunt cu dizabilități, că sunt de etnie rromă, 
orfani, etc., învață în aceeași școală, fiecare 
dintre ei beneficiind de măsurile de sprijin 
specifice nevoilor lor. Adică nu separăm copiii pe 
diferite criterii, ci îi acomodăm în interiorul 
aceleiași școli, oferindu-le un tip de învățare 
adaptat nevoilor lor”.  
 
”România a ratificat convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități și și-a 
asumat angajamentul de a desființa școlile 
speciale, creând în locul lor școli incluzive, unde 
să fie acomodați toți copiii. Deoarece suntem 
obligați să raportăm periodic forurilor 
internaționale și să demonstrăm că facem pași 
către acest obiectiv, autoritățile române au înțeles 
să schimbe peste noapte denumirea a mai bine 

de jumătate din școlile speciale în «centre de 
educație școlară incluzivă». În realitate singurul 
lucru care s-a schimbat e plăcuța de pe 
frontispiciul școlii. Segregarea rămâne aceeași, 
chiar dacă unitățile acestea de învățământ sunt 
catalogate ca fiind incluzive și aplică programa 
din învățământul de masă”, a declarat Mădălina 
Turza de la Centrul European pentru Drepturile 
Copiilor cu Dizabilități. 
 
”Părerile sunt împărțite cu privire la care ar fi cea 
mai bună soluție de integrare a copiilor cu 
dizabilități. Unii susțin integrarea totală în 
învățământul de masă, alții cred că un sistem mixt 
ar fi mai potrivit. Dar există și părinți care trăiesc 
cu teama că în învățământul de masă copiii ar fi 
victime ale bullying-ului sau că nu ar putea ține 
pasul cu ceilalți. Însă consensul printre toți părinții 
e că unul din lucrurile care trebuie să se schimbe 
e modul în care societatea îi privește pe acești 
copii”. 

 
 
8.2.5 Integrarea în sistemul educațional a copiilor cu dizabilități și/sau cu CES 57 (Extras 

din comunicatul de presa Salvați copiii si Agerpres, 1 iunie 2021) 
 

”În România, 1 copil din 2 este afectat de 
analfabetism funcțional, este supus unei forme de 
violență fizică, emoțională și sexuală, 1 copil din 
3 trăiește în risc de sărăcie și excluziune socială, 
6 copii dintr-o mie mor înainte de a împlini un an 
de viață, 750 de fete sub 15 ani devin mame 
anual, cel puțin 100.000 de copii trăiesc fără 
ambii părinți sau fără unul dintre ei, celor 78.000 
de copii cu dizabilități nu li se asigură condițiile 
necesare integrării socio-educaționale, iar 
participarea copiilor la decizii care-i privesc nu 
reprezintă o preocupare a societății de astăzi”. 
 
”Conform Diagnozei situației persoanelor cu 
dizabilități în România, nu toți copiii cu dizabilități 
sau cu CES sunt integrați în învățământul de 
masă. La nivelul anului școlar 2018-2019, erau 
66.274 de copii cu CES, ceea ce reprezintă 2,3% 
din populația școlară, iar datele statistice ale 
ANDPDCA indică un număr de 78.272 copii 

încadrați în grad de handicap (ușor, mediu, 
accentuat sau grav). Analizele calitative indică un 
număr mai mare de copii care ar avea nevoie de 
asistență specializată în școlile de masă. De 
asemenea, accesibilitatea în unitățile școlare 
reprezintă o problemă nerezolvată, doar 1 școală 
din 5 având o rampă specială corespunzătoare, 
iar intrările accesibile au fost amenajate în numai 
15% dintre școlile gimnaziale. Pregătirea 
cadrelor didactice în ceea ce privește aplicarea 
unor pedagogii speciale este considerată 
superficială. Deși caracterul incluziv al școlilor 
este un principiu fundamental al legislației privind 
educația, fiind interzisă orice formă de segregare, 
percepțiile negative se mențin la toate categoriile 
de vârstă, o situație des întâlnită fiind refuzul 
grădinițelor de a accepta copii cu CES și/sau cu 
dizabilități, motivând că nu au infrastructura 
adecvată, personal pregătit și că nu există o 
obligație legală în acest sens.” 

 

                                                           
57https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/0
1/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--
723652 

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/01/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--723652
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/01/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--723652
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/01/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--723652
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/01/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--723652
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/06/01/comunicat-de-presa-organizatia-salvati-copiii--723652
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8.2.6 Problemele școlare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale în pandemia Covid-
19, sub lupa OECD: E nevoie de intervenții ample în sprijinul acestor copii58 
 

”Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt 
printre cei mai loviți dintre elevii lumii care au fost 
afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, 
întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația 
de a trece la medii de învățare la distanță 
presupun provocări suplimentare, într-o situație 
deja dificilă,” arată Cecilia Mezzanotte, 

consultant în cadrul Directoratului pentru 
Educație al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD), într-un material 
publicat pe platforma online a acestei instituții. Ea 
prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu 
cerințe educaționale speciale, cât și diverse 
soluții aplicate în unele dintre țările OECD. 

 
Experta citată arată că ”elevii cu CES riscă o 
dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din 
punct de vedere al accesului la educație, dar și 
cel al incluziunii. Ei se bazează, adesea, mai mult 
decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru 

educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția 
lor către educația online. Dar nevoile lor specifice 
îi împiedică adesea să aibă acces la diversele 
instrumente folosite în prezent: 

 
● copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale video 
● copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme virtuale, 

dacă formatul nu este accesibil 
● elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când vine 

vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează suficient 
atenția 

● pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru 
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare 

● copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri 
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în învățare 

● copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la fel cum 
e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul și 
obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.” 

 
Cu toate acestea, arată specialista OECD, ”după 
actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine 
structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu 
cerințe educaționale speciale, intervenții care să 

implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, 
familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult 
de suferit”. 

 
 
8.2.7 Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă59 

 
„Fiecare copil are dreptul fundamental la 
educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere 
șansa de a ajunge și de a se putea menține la un 
nivel acceptabil de învățare” (Declarația de la 
Salamanca). Copiii care prezintă cerințe 
educaționale speciale trebuie să aibă acces la 
școlile publice, de masă, iar aceste școli trebuie 
să aibă în vedere adaptarea procesului didactic 
conform unei pedagogii care sa fie centrată pe 

                                                           
58 https://www.edupedu.ro/problemele-scolare-ale-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-pandemia-
covid-19-sub-lupa-oecd-e-nevoie-de-interventii-ample-in-sprijinul-acestor-copii/  
59 https://edict.ro/integrarea-copiilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-invatamantul-de-masa/ 
   16 februarie 2020 • Bianca Dinu • Colegiul Ferdinand I, Măneciu (Prahova) • România 

nevoile copilului, să vină în întâmpinarea 
caracteristicilor intelectuale și de cunoaștere ale 
fiecărui copil. 
 
”O educație incluzivă, integrată, presupune 
educarea acelor copii cu cerințe educaționale 
speciale în școli obișnuite, alături de ceilalți copii 
normali. Acestora trebuie să li se permită efectiv 
accesul la resursele școlii de masă cât și la 

https://www.edupedu.ro/problemele-scolare-ale-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-pandemia-covid-19-sub-lupa-oecd-e-nevoie-de-interventii-ample-in-sprijinul-acestor-copii/
https://www.edupedu.ro/problemele-scolare-ale-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-pandemia-covid-19-sub-lupa-oecd-e-nevoie-de-interventii-ample-in-sprijinul-acestor-copii/
https://edict.ro/integrarea-copiilor-cu-cerinte-educationale-speciale-in-invatamantul-de-masa/
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programul educațional oferit. O nevoie 
imperioasă este să se tină cont de problemele cu 
care se confruntă părinții acestor copii, cât și de 
opiniile lor. Școala de masă trebuie să se asigure 
că sunt elaborate programe de sprijin 
individualizate pentru copiii cu CES. 
 
Pentru o integrare incluzivă, școala trebuie să 
accepte schimbări majore în organizarea și 
dezvoltarea actului didactic, a activităților 
instructiv-educative precum și în asigurarea unor 
servicii de specialitate (terapie educațională, 
programe de recuperare, asistență medicală, 
consiliere școlară). Școlile trebuie să se asigure 
că oferă sprijinul necesar personalului didactic și 
managerilor școlii în procesul de proiectare și 
aplicare a tuturor programelor de integrare. 
 
Pe de altă parte, integrarea nu înseamnă a 
cuprinde copii cu cerințe educaționale speciale în 
programele școlilor de masă fără suportul și 
pregătirea adecvate. Integrarea sau educație 
incluzivă nu se referă la izolarea acestor copii în 
școli obișnuite sau plasarea lor în clase speciale 
aflate în extremitatea clădirii școlii sau în spații ce 
sunt separate de principala clădire a școlii. 
Integrarea copiilor cu CES nu se referă la 
ignorarea opiniilor și a problemelor cu care se 

confruntă părinții. Copiii nu trebuie grupați în 
programe diferite de lucru. Nu trebuie ignorate 
cerințele individuale ale copilului.  
 
Diferite studii legate de acest subiect au subliniat 
că tendința generală a societății față de copiii cu 
CES este una de ignoranță. Integrarea redusă a 
nevoilor copiilor cu CES duce la marginalizarea 
sau excluderea acestora din școlile de masă. 
Lipsa de personal specializat pe probleme de 
învățare din școlile de masă, publice, își pune 
amprenta asupra tuturor celor care înfăptuiesc 
actul didactic și a celor implicați direct în 
activitățile educative și formative. O importanță 
majoră se apreciază a fi adaptarea curriculară 
până la personalizare. Copiii cu CES pot 
manifesta impulsivitate, iar cea mai indicată 
metodă constă în ignorarea comportamentelor 
necorespunzătoare; cei implicați în actul didactic 
trebuie să cunoască faptul că prin intermediul 
acestor comportamente copiii încearcă să atragă 
atenția asupra lor. Se recomandă ca toate 
comportamentele pozitive sau negative să fie 
recompensate sau pedepsite imediat ce s-au 
produs. Asemenea copii trebuie să fie încurajați 
în permanență, toate aceste acțiuni contribuind la 
creșterea stimei de sine.” 

 
8.2.8 Locuri speciale la admiterea in licee, scoli profesionale si universități pentru elevii 

cu CES60 
 

Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a decis că elevii cu cerințe 
educaționale speciale trebuie să aibă locuri 
speciale în licee, școli profesionale și universități 
la admitere și a acordat un termen de o lună 
pentru ca MEC să adopte măsuri afirmative 
pentru copiii cu CES. 
 
“Este o victorie uriașă! Acești copii erau 
permanent discriminați, chiar și față de minorități, 
și puși în situația aberantă de a susține niște 
examene naționale nediferențiate, după ce au 
învățat toată viața după un curriculum adaptat” a 
declarat pentru Edupedu.ro, Ana Dragu, psiholog 
clinician și președintele Asociației Autism 
Europa. 
 

                                                           
60https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-
la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-
pentru/ 

“Am copii cu autism cu abilități dezvoltate diferit: 
copii geniali la matematică, dar care stau foarte 
prost pe științele umaniste. De exemplu, copii 
care aproape nu comunică deloc, în schimb 
rezolvă creativ o grămadă de probleme de 
matematică. Copii care sunt foarte buni la IT, dar 
care nu vor putea ajunge niciodată la Facultatea 
de IT, pentru că acei copii nu pot da BAC-ul la 
istorie. Asta le taie orice șansă să se dezvolte 
într-un domeniu, dacă nu sunt buni la toate”. 
 
“Copiii cu CES nu vor invada liceele”, a precizat 
aceasta. ”Aceste locuri pe care liceele și școlile 
profesionale ar trebui să le aloce copiilor cu CES 
vor fi locuri în plus față de cele cerute de 
inspectorate, bugetate în plus de stat și nu rupte 

https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/
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din numărul total alocat și în prezent”, au declarat 
pentru Edupedu.ro surse guvernamentale. 
 
“Noi, părinții copiilor cu CES, dorim mai degrabă 
incluziunea și socializarea despre care toți 
psihologii vorbesc ca fiind elemente cruciale. Dar 
includerea copiilor cu CES în clase este 
importantă și pentru copiii tipici, pentru că îi 
învață altruismul, empatia, cooperarea”.  
Dar ajutorul îl vor primi mai ales elevii cu CES 
care sunt foarte buni într-un anumit domeniu. 
“Dacă eu sunt bun la matematică și am autism, 
mă voi putea duce realmente acum la un liceu, 
fără să mai fiu condiționat de limba română”, a 
explicat aceasta. 
 
“Copiii cu CES învață după curriculum adaptat 
toată viața, chiar de la clasa I. Și atunci nu era 
normal să aibă la intrarea în liceu aceleași cerințe 
cu cei care nu au învățat după curriculum 
adaptat. Din acest motiv, 90% din copiii cu CES 
nu se prezentau la examenul de evaluare 
națională și de multe ori nu ajungeau nici într-o 
școală de meserii. Din punctul ăsta de vedere, 
era discriminatoriu să-i ceri unui copil să știe 
materia X până la nivelul Y și apoi să te examinez 
după un nivel mai înalt. Nu există riscul unui aflux 

de copii cu CES în Liceul Sava, de exemplu. 
Faptul că intră pe locuri speciale nu înseamnă că 
și rezistă, înseamnă doar că acel copil primește o 
compensație din partea societății față de o lipsă a 
sistemului de învățământ, așa cum a fost el croit 
de societate”, a explicat pentru Edupedu.ro 
președintele Asociației Autism Europa Bistrița. 
Locurile în plus pentru copiii cu CES “sunt o 
măsură afirmativă, care compensează 
dezavantajele cu care se confruntă o categorie 
de persoane și compensează respingerea lor din 
societate. Cu cât înaintează în educație, cu atât 
numărul copiilor cu CES scade în școala 
românească. Locul în plus nu înseamnă 
acordarea unui drept în plus, ci o compensare a 
unui dezavantaj pe care tot sistemul l-a creat. Ei 
nu iau locurile nimănui, aceste locuri sunt supra-
bugetate”, au explicat pentru Edupedu.ro 
specialiști în drept. 
 
Aceștia au precizat că integrarea reală a elevilor 
cu CES în licee, școli profesionale și universități 
va duce inclusiv la integrarea lor pe piața muncii. 
Însă pentru ca acești copii să nu fie respinși în 
clasele lor, trebuie ca profesorii și ceilalți elevi să 
îi înțeleagă, accepte și respecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

 
  

9 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

 
 
 

9. STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND DREPTURILE 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 2021-2027 

(EXTRAS)61 

 

 

 

ANDPDCA și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au supus dezbaterii publice la data de 31.03.2021 
Proiectul de Strategie națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 elaborat în cadrul 
activităților proiectului Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 
9.1 Introducere: 
 
Statul promovează, protejează și asigură 
exercitarea deplină și în condiții de egalitate a 
tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului de către toate persoanele cu dizabilități. 
Acestea își exercită deplin și efectiv drepturile și 
libertățile fundamentale pe care le garantează 
Constituția României și tratatele internaționale la 
care România este parte iar, în acest scop, țara 
noastră se angajează să mobilizeze resursele 
necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât 
nicio persoană cu dizabilități să nu fie 
marginalizată, exclusă, abuzată sau discriminată, 
iar alegerile și aspirațiile ei să fie respectate și 
sprijinite.62 
Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
adoptată la New York de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și semnată 
de România la 26 septembrie 2007, denumită în 
continuare Convenția a constituit actul de 
asumare pentru crearea cadrului de 
implementare a acestui standard de drept 
internațional.  

                                                           
61 https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-
aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83ti-2021-2027 
62 Extras din nota de fundamentare 

Convenția marchează trecerea de la modelul 
medical al dizabilității la un model social bazat pe 
drepturile omului. Acest model înțelege 
dizabilitatea ca interacțiunea dintre 
particularitățile unei persoane și felul în care 
societatea răspunde acestora, evidențiind 
barierele din societate care împiedică persoanele 
cu dizabilități să participe activ în cadrul societății. 
Convenția reafirmă universalitatea, 
indivizibilitatea, interdependența și inter-
relaționarea tuturor drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului și necesitatea ca 
persoanelor cu dizabilități să li se garanteze 
dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără 
discriminare. 
 
Convenția stabilește că persoanele cu 
dizabilități trebuie să se bucure de aceleași 
drepturi ale omului ca orice altă persoană și 
că trebuie să primească aceleași oportunități 
pentru a putea participa deplin ca parteneri cu 
rol egal în toate domeniile vieții. 

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83ti-2021-2027
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83ti-2021-2027
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Proiectul de Strategie națională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 2021-2027 a fost 
elaborat în cadrul activităților proiectului 
Consolidarea mecanismului de coordonare a 
implementării Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități 
 
Strategia 2021-2027 continuă și dezvoltă 
demersul de implementare a Convenției privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, inițiat prin 
Strategia 2016-2020 și urmărește asigurarea 
cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții 
de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului de către toate 
persoanele cu dizabilități. 
Obiectivul general al Strategiei 2021-2027 
este de a asigura participarea deplină și 
efectivă a persoanelor cu dizabilități, bazată 
pe libertatea de decizie, în toate domeniile 
vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 
 

Prin adoptarea acestei Strategii, se îndeplinește 
condiția favorizantă accesării de fonduri aferente 
cadrului financiar multianual 2021-2027. 
Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor 
prevăzute se realizează de către fiecare 
instituție/autoritate publică implicată în absorbția 
fondurilor europene nerambursabile și asigurarea 
resurselor financiare necesare pentru 
cofinanțarea proiectelor realizate cu acestea, 
precum și în limita fondurilor aprobate anual în 
bugetele instituțiilor publice implicate. 
 
Pentru fiecare dintre domeniile prioritare sunt 
stabilite un obiectiv general și obiective specifice, 
inclusiv indicatori la nivel de obiectiv și de rezultat 
al măsurilor, ceea ce demonstrează 
determinarea în implementarea Convenției ONU. 
Măsurile prin care vor fi îndeplinite obiectivele 
sunt cuprinse în Planul operațional de 
implementare a Strategiei 2021-2027. 

 
9.2 Domeniul educației: 
Obiectiv general: Accesul copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale (CES) la o educație incluzivă de calitate în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți 
elevi, astfel încât să își poată atinge potențialul lor maxim de dezvoltare. 
 
Acest lucru este esențial unei participări școlare 
de calitate a copiilor cu dizabilități, pentru a obține 
abilități și cunoștințe necesare pentru o viață 
independentă și împlinită. Toate acestea aduc 
beneficii întregii societăți, prin întărirea legăturilor 
de solidaritate între membrii ei, dar și prin 
valorificarea potențialului fiecărei persoane. 
Asigurarea unei educații de calitate, inclusiv a 
unei bune orientări profesionale, vor contribui la o 
participare crescută la educația terțiară și 
integrarea pe piața muncii. 
 
Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la 
educație de calitate pentru toate nivelurile de 
învățământ preuniversitar 
Asigurarea accesului la educație incluzivă și 
de calitate presupune un mediu fizic, 
informațional și comunicațional accesibil al 
unităților de învățământ, resurse materiale și 
umane calificate, metode de predare și 
evaluare adaptate, folosite împreună cu 
materiale și tehnologii asistive 
corespunzătoare. Pentru a putea oferi elevilor 
educație formală de calitate în sistemul de masă, 
este necesară adaptarea rezonabilă a mediului 
școlar la nevoile fiecărui elev în parte și 

accesul la terapii de calitate, potrivite fiecărei 
afecțiuni, rezultate optime obținându-se prin 
integrarea acestor terapii în actul educațional. 
 
Există un grup semnificativ de copii cu cerințe 
educaționale speciale care trebuie să 
participe deplin la sistemul de educație și un 
număr mare de elevi pentru care ar fi nevoie 
de adaptări, de asistență specială în școlile de 
masă, dar care nu obțin certificatul de 
orientare școlară. 
De asemenea, inspectori școlari, membri 
CJRAE, profesori și directori de instituții 
educaționale constată că elevii cu deficiențe 
mentale/psihice reprezintă o categorie aflată în 
creștere, într-un ritm accelerat, ceea ce 
evidențiază și mai mult problemele de adaptarea 
a sistemului. 
 
Doar o parte dintre elevii cu dizabilități și/sau 
CES sunt integrați în învățământul de masă, 
restul fiind școlarizați în școli speciale. Cadrul 
legislativ specific educației incluzive este amplu, 
însă lipsește o abordare coerentă, unitară. 
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Accesibilitatea unităților de învățământ 
trebuie îmbunătățită. Accesul la mediul fizic al 
școlilor este esențial pentru asigurarea incluziunii 
școlare a elevilor cu dizabilități, însă problemele 
de accesibilitate fizică a școlilor sunt 
semnificative. Pentru accesibilizarea spațiilor 
educaționale pentru elevii cu dizabilități 
senzoriale este nevoie de tehnologii asistive 
corespunzătoare, de materiale didactice 
adaptate care însă lipsesc într-o măsură foarte 
mare. 
 
Formarea inițială și continuă a profesorilor 
trebuie îmbunătățită. În școlile de masă, 
numărul cadrelor didactice formate pentru lucrul 
cu copii cu CES este extrem de redus. Formarea 
inițială a cadrelor didactice din învățământul de 
masă acoperă doar în mod superficial tematici ale 
pedagogiilor speciale, care pot fi cu greu 
valorificate în practici profesioniste pe parcursul 
carierei didactice. Participarea cadrelor didactice 
din învățământul de masă la cursuri de formare 
continuă pentru lucrul cu elevi cu CES și/sau 
dizabilități este redusă. 
 
Motivul acestei participări scăzute se datorează 
și faptului că nu există obligativitatea absolvirii 
de cursuri în domeniul educației incluzive 
pentru elevi cu dizabilități și/sau CES, pentru 
cadrele didactice din învățământul de masă. 
Nu există resurse educaționale sistematice 
specifice lucrului cu elevi cu dizabilități și/sau 
CES. 
 
Numărul personalului de sprijin pentru copiii 
cu CES este redus. Normele profesorilor de 
sprijin sunt prea mari pentru a putea asigura o 
educație de calitate pentru elevii cu CES, în 
condițiile păstrării constante a rolului și numărului 
celorlalți profesioniști implicați în educația 
incluzivă. Asigurarea facilitatorilor școlari 

necesari prezenței la orele de curs ale elevilor cu 
deficiențe severe este problematică, deoarece 
activitatea acestor facilitatori nu este finanțată de 
sistemul educațional. Resursele umane 
specializate în lucrul cu copii cu dizabilități sunt 
concentrate în sistemul de învățământ special și 
doar elevii înscriși în acesta beneficiază de 
serviciile lor (ex. terapii). 
 
Participarea la educația timpurie a copiilor cu 
dizabilități este redusă fiind cauzată și de 
barierele întâmpinate de părinți în încercarea 
de a-și înmatricula copiii la grădinițe de stat. 
Dacă în cazul educației primare și gimnaziale 
școlile de masă au obligativitatea înmatriculării 
elevilor din circumscripție, în cazul educației 
preșcolare această obligație legală nu există, 
ceea ce oferă managerilor instituțiilor opțiunea de 
a respinge copiii cu CES. 
 
Situația copiilor cu CES nu este monitorizată 
în mod adecvat iar barierele culturale 
afectează includerea deplină a copiilor cu 
CES în sistemul educațional. Nu este 
reglementată monitorizarea parcursului școlar al 
elevilor cu CES, care să sesizeze și să corecteze 
posibile probleme legate de incluziunea acestora. 
Persistă în continuare percepția negativă asupra 
persoanelor cu dizabilități în general, și asupra 
copiilor cu CES în particular. 
 
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului 
persoanelor cu dizabilități la educație terțiară 
Elevii și tinerii cu dizabilități/ CES au nevoie cu 
prioritate de educație formală pentru a le dezvolta 
abilități profesionale și/sau să le faciliteze 
tranziția către educația terțiară. Accesul la 
sistemul de educație formală le va facilita 
integrarea pe piața muncii și o viață 
independentă. 

  

9.3 Implementarea convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități și monitorizarea 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități/CES 

 
Există trei autorități de stat autonome care pot juca rol de mecanisme independente cu rol în monitorizarea 
implementării Convenției:  

● Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD),  
● Avocatul Poporului (AP) 
● Consiliul de Monitorizare pentru implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități (Consiliul de Monitorizare): 
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Monitorizarea implementării Strategiei va fi 
realizată la nivel național de Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). 
Activitatea de monitorizare va consta în 
colectarea de date despre stadiul implementării, 
analiza acestora și raportarea privind progresele 
intermediare și evoluția indicatorilor. Principalul 
scop al procesului de monitorizare îl constituie 
analiza fazelor de implementare a Strategiei și de 

identificarea posibilelor deviații de la scopurile 
stabilite inițial. 
Anual, ANDPDCA va elabora un raport privind 
stadiul implementării Strategiei care va fi 
făcut public în al doilea trimestru al anului 
următor pentru anul precedent. O primă 
evaluare de etapă a implementării prezentei 
Strategii se va desfășura la sfârșitul anului 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT MONITORIZARE PRIVIND 

RESPECTAREA DREPTURILOR 

COPILULUI ÎN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

Comitetul ONU cu rol în monitorizarea implementării drepturilor copilului a analizat în perioada 2015 
-2016 Raportul periodic privind situația respectării drepturilor copilului în țara noastră și rapoartele 
alternative acordând o atenție deosebită unor aspecte importante care continuă să afecteze respectarea 
drepturilor copilului în România (discriminarea, bariere în accesul la educație, insuficiența resurselor 
financiare pentru copii, etc.) iar în anul 2017 a formulat și transmis Guvernului României concluziile și 
recomandările sale cu scopul de a ghida acțiunile autorităților din țara noastră în acest domeniu pentru 
perioada imediat următoare. României i s-a solicitat să transmită un nou raport de monitorizare în 
octombrie 2022. 
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11. CE PUTEM FACE DACĂ LE SUNT ÎNCĂLCATE 

DREPTURILE? CĂROR INSTITUȚII NE PUTEM ADRESA? 

 

 

 

Dacă un copil cu CES întâmpină diferite 
probleme la școală, prima măsură care ar trebui 
luată ar fi discuția părinților sau a 
reprezentanților legali cu cadrele didactice și 
personalul de specialitate, apoi sesizarea 
conducerii unității de învățământ pentru a 
obține sprijin în gestionarea situațiilor dificile. 
Dacă la nivelul școlii nu se obțin rezultate, se 
poate face o sesizare scrisă către inspectoratul 
școlar competent cu rol de îndrumare, 
coordonare și control pentru unitățile de educație 
si formare profesională și către Ministerul 
Educației si Cercetării. 
 
În funcție de situațiile întâlnite există numeroase 
instituții/autorități/ servicii care au atribuții în 
gestionarea diverselor încălcări ale drepturilor 
copiilor cu CES. 
 
Centrul Municipiului București de Resurse si 
Asistența Educațională este unitate conexa a 
învățământului preuniversitar, cu personalitate 
juridica, subordonată Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice, îndrumată metodologic de 
Inspectoratul școlar al Municipiului București 
(ISMB) care coordonează, monitorizează si 
evaluează, la nivelul municipiului București, 
activitatea Centrului Municipiului București de 
Asistenta Psihopedagogica (CMBAP) si a 
cabinetelor de asistenta psihopedagogica, a 
centrelor si cabinetelor logopedice interșcolare, 
colaborează cu centrele școlare pentru educație 
incluziva în vederea asigurării serviciilor 
educaționale specializate, coordonează, 

                                                           
63 http://www.cmbrae.ro/2017/cmbrae-prez/ 

monitorizează și evaluează servicii specializate 
de mediere școlara63. 
 
Autoritatea Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
(ANDPDCA)64, organ de specialitate al 
administrației publice centrale, aflat în 
subordinea Ministerului Muncii si Protecției 
Sociale are rolul de a proteja și promova 
drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități 
din România. Alături de alte atribuții specifice, 
ANDPDCA asigură și controlul respectării 
legalității în domeniile sale de activitate, constată 
contravențiile pentru nerespectarea acesteia, 
aplică sancțiuni, sesizează organele de urmărire 
penală, asigură îndrumarea metodologică a 
activității din domeniile sale de activitate, 
facilitează dialogul cu cetățenii pe domeniile sale 
de competență, promovează și implementează 
mecanisme de consultare a acestora, preia și 
soluționează, potrivit reglementărilor în vigoare, 
cererile, reclamațiile, sesizările sau propunerile 
formulate în scris sau prin poștă electronică. 
 
Direcțiile generale de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului (DGASPC) sunt instituții 
care au obligația de a interveni direct în 
soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor 
copiilor din unitatea administrativ-teritorială de 
competență, respectiv în cazurile de abuz/ 
neglijare/ exploatare produse asupra copilului. 
 
Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat 
autonomă, sub control parlamentar, care își 

64 http://andpdca.gov.ro/w/wp-
content/uploads/2020/01/HG-ANDPDCA.pdf 

http://www.cmbrae.ro/2017/cmbrae-prez/
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/01/HG-ANDPDCA.pdf
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/01/HG-ANDPDCA.pdf
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desfășoară activitatea în domeniul discriminării. 
Este garant al respectării și aplicării principiului 
nediscriminării, în conformitate cu legislația 
internă în vigoare și cu documentele 
internaționale la care România este parte și are 
atribuții în ceea ce privește prevenirea, medierea, 
investigarea, constatarea și sancționarea faptelor 
de discriminare. 
 
În caz de hărțuire sau discriminare se poate 
depune o sesizare la CNCD în care, după 
identificarea părților și a adreselor să se expună 
detaliat faptele considerate discriminatorii. Datele 
trebuie susținute în amănunt, să conțină data la 
care s-a petrecut fapta reclamată, contextul 

acesteia, împrejurările, martorii, dovezile, precum 
și criteriul de discriminare, respectiv motivul care 
stă la baza acelei fapte. Petiția trebuie însoțită de 
probele relevante pentru susținerea faptei de 
discriminare, documente, înscrisuri, declarații ale 
martorilor, înregistrări audio-video împreună cu 
transcriptul acestora, articole din presă/mass-
media, capturi de ecran/foto pentru conținut de pe 
internet, etc. După înregistrare, petiția se 
transmite către Colegiul Director care va cerceta 
existența faptei de discriminare cu ajutorul 
probelor de la dosar, a audierilor și/sau a 
investigațiilor suplimentare. Părțile pot depune 
note scrise cu punctele lor de vedere. 

 
Faptele de discriminare sunt sancționate contravențional cu:  

● avertisment 
● amenda de la 1000-30000 dacă discriminarea vizează o persoană fizică  
● amenda de la 2000-100000 dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate 

 
Instanțele de judecată65 pot fi sesizate de către 
persoanele care vor să obțină despăgubiri, să le 
fie restabilită situația anterioară sau să se 
dispună anularea situației create prin 
discriminare Dreptul persoanelor de a se adresa 
instanței se bazează și pe prevederile generale 
ale art.1349 Noul Cod Civil referitoare la 
răspunderea delictuală. 
 
Se pot adresa instanței persoana vătămată 
(reclamantul) sau reprezentantul legal al acesteia 
în condițiile legii, precum și ONG-urile care au ca 
scop protecția drepturilor omului, prin 
intermediul unei cereri de chemare în 
judecată66 care se face în contradictoriu cu 
persoanele considerate responsabile pentru 
discriminare (pârâtul/pârâții).  
 
În domeniul discriminării se aplică un standard 
deosebit pentru dovedirea faptei, denumit 
„inversarea sarcinii probei". Această regulă 
presupune ca persoana vătămată să dovedească 
un minim de fapte de pe urma cărora se poate 
presupune că există o discriminare directă sau 
indirectă. Odată ce faptele respective au fost 
dovedite, îi revine persoanei reclamate să 
demonstreze că nu a discriminat. În fața instanței 

                                                           
65 https://www.antidiscriminare.ro/instanta-de-
judecata 
66 elemente de conținut obligatorii ale cererii de 
chemare in judecată prevăzute în art.194 CPC. 

se pot folosi orice mijloace de probă inclusiv 
înregistrări audio/video, date statistice, înscrisuri, 
martori, documente, etc. 
 
Avocatul Poporului (AP) soluționează petiții 
formulate de persoanele fizice lezate prin 
încălcarea drepturilor sau libertăților acestora 
de către autoritățile administrației publice 
(ministere, agenții/structuri guvernamentale, 
consilii județene și locale, primari, prefecți etc)67. 
Dacă o persoană fizică sau juridică, alta decât 
cele din sfera administrației publice, încalcă 
dreptul persoanei/grupului, petiția va fi adresată 
celorlalte autorități competente. Petițiile trebuie 
să se facă în scris și să indice datele de 
identificare ale parților, drepturile și libertățile 
încălcate, precum și autoritatea administrativă ori 
funcționarul public în cauză. Termenul de 
sesizare este de cel mult 1 an de la data la care 
s-au produs încălcările drepturilor și libertăților ori 
de la data la care persoana în cauză a luat 
cunoștință de ele. 
 
În cazul în care AP constată că petiția este 
întemeiată, se va adresa în scris autorității 
administrației publice care a încălcat drepturile 
persoanei fizice, va cere să reformeze sau să 

67 https://www.antidiscriminare.ro/avocatul-
poporului 

https://www.antidiscriminare.ro/instanta-de-judecata
https://www.antidiscriminare.ro/instanta-de-judecata
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revoce actul administrativ, să repare prejudiciile 
produse și să repună persoana fizică lezată în 
situația anterioară. Autoritățile publice în cauză 
au obligația să ia de îndată măsurile necesare 
pentru înlăturarea ilegalităților constatate, 
repararea prejudiciilor, înlăturarea cauzelor care 
au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor 
persoanei lezate și vor informa despre aceasta 
AP. 
 
Deși AP poate emite numai recomandări68, faptul 
că legea prevede obligația autorităților publice de 
a lua măsurile necesare în raport de constatările 
AP conferă acestor recomandări un caracter 
oarecum mai puternic decât cel de simple 
informări cu caracter facultativ.  
 
Poliția69 
În cazul în care se constată agresiuni sau loviri 
care intra sub incidență penală, ori forme ale 
discriminării care pot căpăta formă infracțională, 
persoana vătămată sau reprezentantul legal se 
poate adresa parchetului/poliției o sesizare 
penală, prin plângere sau denunț. 
Dacă, după efectuarea de verificări și cercetări, 
parchetul apreciază că sesizarea este 

întemeiată, va sesiza, prin rechizitoriu, instanța 
de judecată penală, care va putea dispune 
condamnarea celui vinovat cu sancționarea 
penală: amendă penală, închisoare sau alte 
măsuri. 
Codul penal tratează distinct instigarea la ura de 
instigarea la discriminare, fiind suficient pentru 
existența infracțiunii că prin fapta comisă să se 
instige/incite doar la ura împotriva unei categorii 
de persoane, chiar dacă prin aceasta nu se 
realizează, practic, o incitare la discriminare. 
Plângerea penală/denunțul trebuie să cuprindă: 
numele, prenumele, codul numeric personal, 
calitatea și domiciliul petiționarului ori, pentru 
persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic 
de înregistrare, codul de identificare fiscală, 
numărul de înmatriculare în registrul comerțului 
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice 
și contul bancar, indicarea reprezentantului legal 
ori convențional, descrierea faptei care formează 
obiectul plângerii/denunțului, precum și indicarea 
făptuitorului și a mijloacelor de proba, dacă sunt 
cunoscute.70 Plângerea/denunțul trebuie 
semnate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 art. 21 din Legea 35/1997 
69 https://www.antidiscriminare.ro/politia 

70 Potrivit art. 289 - 290 din Codul de procedura 
penală (Legea nr. 135/2010) 
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12. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

 

 

 
 
În România există un număr semnificativ de copii 
cu cerințe educaționale speciale care învață în 
școlile de masă alături de elevi tipici. Marea lor 
majoritate se lovește de respingere, excludere, 
intimidare, marginalizare, discriminare, hărțuire, 
abuzuri din partea colegilor, a cadrelor didactice 
sau a părinților care nu îi doresc în apropierea 
copiilor lor. Cauzele sunt legate de prejudecăți, 
de lipsa de informare a elevilor, părinților și 
comunității în general cu privire la problematica 
acestor copii, de lipsa de implicare dar și de 
utilizarea unor metode nepotrivite în abordarea, 
integrarea și educarea lor. 
Există însă și cazuri fericite în unități de 
învățământ unde elevii cu CES au fost primiți cu 
bună-voință și ajutați să se integreze, iar datorită 
sprijinului cadrelor didactice, al personalului de 
specialitate, colegilor și părinților, aceștia au avut 
rezultate bune la învățătură și au reușit să 
parcurgă toate etapele de școlarizare. Este vorba 
doar de deschidere, de înțelegere, de empatie 
vis-a-vis de suferințele semenilor noștri, 
conștientizate de situația și promovarea 
drepturilor copiilor cu CES prin campaniile de 
informare derulate în comunitățile școlare și în 
societate. 
 
În acest sens, cu titlu de exemplu pozitiv, ISJ Iași 
ne-a comunicat faptul că în cadrul județului există 
periodic programe și campanii pentru 
promovarea educației incluzive cu prezentarea 
drepturilor persoanelor cu nevoi speciale în 
scopul prevenirii barierelor sociale și ale 
dezvoltării atitudinii de acceptare la nivelul 
comunității. 

                                                           
71 Adresa ISJ Iași nr.22/24.08.2021 

Proiectul ”Cutia cu surprize” destinat elevilor 
din școlile speciale din județul Iași71 este o 
inițiativă propusă elevilor din școlile de masă care 
au putut dărui elevilor cu nevoi speciale un dar 
simbolic cu ocazia zilei de 1 iunie. In perioada 25 
mai-4 iunie 2021, profesorii, părinții și elevii din 
școlile ieșene au fost voluntari și au răspuns 
apelului ”dacă vrei să faci o bucurie unui copil cu 
nevoi speciale pune în cutia ta un gând frumos, o 
jucărie, rechizite, dulciuri, mici atenții care îi pot 
face viața mai frumoasă!”. Răspunsul a fost 
prompt. 1400 elevi din școlile speciale au 
beneficiat de rezultatele acestei campanii în care 
s-au implicat 5931 de elevi voluntari din 196 
unități școlare din județ. 
 
Un alt eveniment important pentru comunitate îl 
constituie ”Proiectul albastru pentru 
solidaritate” inițiat de Școala Specială din 
Pașcani. An de an, pe 2 aprilie, Ziua 
Internațională de Conștientizare a Autismului, 
culoarea albastră capătă conotații deosebite și 
este asociată cu zâmbete, baloane albastre, cu 
flori de ”nu mă uita”, flash-mob, fundă umană, cu 
marșul solidarității. Acest proiect a plecat de la 
dorința de a prezenta în comunitatea locală 
specialiștii care lucrează cu acești elevi, precum 
și a aspectelor educative, medicale, 
psihopedagogice și terapeutice ce țin de 
problematica expusă. Sunt necesare și utile cât 
mai multe asemenea campanii de conștientizare. 
 
Un alt exemplu pozitiv de implicare a autorităților 
îl reprezintă Județul Constanța72 unde au fost 
organizate mai multe campanii de informare 
privind problematica elevilor cu CES și 

72 Adresa ISJ Constanța nr.4489A/20.08.2021 
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identificarea celor mai bune modalități de 
intervenție la nivelul unității de învățământ. 
Simpozionul Regional ”Perspective și 
experiențe în educația incluzivă” are ca scop 
valorizarea si valorificarea experiențelor din 
mediul școlar incluziv în abordarea problematicii 
elevilor cu CES. De asemenea, Proiectul 
”Ateliere incluzive” reprezintă un program de 
asistență complexă a unui grup de elevi integrați 
în care se desfășoară activități de terapie 
derulate de profesori itineranți, de sprijin și psiho-
pedagogi ce au ca obiectiv principal integrarea 
copiilor cu CES într-un grup de socializare, 
formarea unor priceperi sau deprinderi practic-
aplicative, dezvoltarea armonioasă a 
personalității acestora prin dobândirea unor 
abilități care să le asigure integrarea socio-
profesională, formarea unor competențe 
adecvate statutului de elev în școală și în 
comunitate ținând cont de particularitățile de 
vârstă și nivelul de dezvoltare al acestora. 
 
Deși, în ultimul timp, s-au intensificat eforturile 
pentru protejarea drepturilor copiilor cu CES în 
școlile de masă și există monitorizare 
internațională în ceea ce privește procesul de 

incluziune, numărul cazurilor de încălcare a 
drepturilor analizate rămâne unul ridicat, fiind 
dificilă schimbarea ideii preconcepute conform 
căreia prezența elevilor cu nevoi speciale 
afectează performanțele școlare ale celorlalți 
elevi alterând climatul clasei.  
Propunem creșterea implicării autorităților în 
ceea ce privește promovarea de politici publice 
adaptate care să crească gradul de incluziune al 
copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă. În 
acest sens, se pot replica exemplele de bune 
practici în care unități de învățământ, împreună 
cu autoritățile locale și cu părinții copiilor au reușit 
să creeze modele de succes. 
 
Incluziunea este un proces complex care 
presupune cooperare între toate părțile implicate, 
constituie o reală provocare pentru societate și 
are drept consecință nevoia de schimbare a 
mentalităților. Este necesară dobândirea unor 
valori esențiale precum toleranță, deschidere față 
de problemele celorlalți, empatie, bunătate, 
ajutor, respect, etc., valori care nu pot fi 
dobândite decât împreună și numai prin 
înțelegere reciprocă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

ANEXĂ Sondaj de opinie73: Cerințele educaționale speciale  

 
 
 
 
 
 
În încheiere, dorim să prezentăm în cuprinsul raportului și concluziile unui sondaj de opinie care 
a avut ca obiect dreptul copiilor cu cerințe educaționale speciale la educația incluzivă, derulat pe 
platforma School Education Gateway în perioada 15 octombrie-2 decembrie 2019, ce a cumulat 
843 de răspunsuri la o serie de întrebări privind problemele întâmpinate în acest proces. 
 
”Cerințele educaționale speciale (CES) se referă la nevoile unui copil ale cărui carențe sau 
dizabilități îl împiedică să învețe la fel de ușor precum alți copii de vârsta sa. 
Toate statele membre ale UE au semnat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, care prevede dreptul tuturor elevilor la educație incluzivă în școlile de masă. În 
categoria dizabilităților se înscriu cele fizice, precum scleroza multiplă și epilepsia, cele 
senzoriale, precum dificultățile de vedere și auz, cele emoționale, precum tulburările de 
hiperactivitate și deficit de atenție, și cele de dezvoltare, precum spectrul autist și dislexia. 
 
Conform Agenției Europene pentru Cerințe Speciale și Educație Incluzivă, aproape toți elevii cu 
cerințe speciale (98%) sunt înscriși în învățământul de masă, nefrecventând școli 
speciale. Educația incluzivă îi așază pe elevi în centrul unui sistem care trebuie să recunoască, 
să accepte și să reacționeze la diversitatea elevilor. Acest demers ridică o serie de probleme 
pentru profesori, care au declarat că nevoia lor cea mai mare o reprezintă sprijinul pentru elevii 
cu cerințe speciale (Sondajul OCDE TALIS, 2013). 
Profesorii din clasele incluzive trebuie să aibă în vedere o gamă variată de tehnici de predare și 
tehnologii de asistență, care să permită elevilor cu, spre exemplu, dificultăți de vedere, să traducă 
textul în vorbire, sau elevilor cu dislexie să-și redacteze temele scrise cu ajutorul unor programe 
de tehnoredactare computerizată în loc să le scrie de mână. Intervențiile pot presupune și o 
reorganizare a mediului de studiu, astfel încât să faciliteze accesul și sprijinul suplimentar în unele 
cazuri. 
 
Astfel de măsuri îi ajută pe elevii cu cerințe speciale să-și atingă potențialul în școală și în 
comunitate, fapt ce le oferă un acces neîngrădit la o educație relevantă, într-un mediul echitabil, 
care le va permite să-și trăiască viața din plin.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
73 Sondaj de opinie: Cerințele educaționale speciale - Rezultate obținute (schooleducationgateway.eu) – 
disponibil pe School Education Gateway - Platforma europeană online dedicată învățământului 
preuniversitar 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)596807
https://read.oecd-ilibrary.org/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/surveys/poll-on-sen.htm
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1. Raportându-vă la situația din zona dumneavoastră, care situație considerați că 
ar descrie cel mai bine mediul de învățare al elevilor cu CES? 

 
”Dintre cei 843 de respondenți la sondaj, majoritatea (88%) au răspuns că elevii cu cerințe 
educaționale speciale (CES) sunt integrați în școlile de masă. În cadrul acestei majorități, peste 
jumătate (53%) au indicat faptul că elevii cu CES învață după un curriculum individualizat, iar 
35%, că învață după un curriculum comun în sistem integrat, într-o școală de masă. În cazul a 
12% dintre respondenți, elevii cu CES învață după un curriculum individualizat, în școli speciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Raportându-vă la școala dumneavoastră sau la o școală pe care o cunoașteți, 
care dintre următoarele strategii sunt aplicate în cazul elevilor cu CES? 
(Selectați toate variantele relevante.) 

 
Răspunsurile la această întrebare indică faptul că școlile aplică o gamă variată de strategii și 
abordări pentru a facilitata predarea și învățarea în cazul elevilor cu CES. Diversitatea 
răspunsurile evidențiază faptul că o parte din aceste abordări sunt folosite în combinație cu altele, 
completându-se reciproc. Metodele și abordările folosite depind probabil de cerințele educației 
speciale, precum și de politicile regionale și naționale și de contextul școlar. 
 
Este evident că un rol important în sprijinirea elevilor cu CES îl are coordonarea cu părinții (68%). 
Procedurile de evaluare sunt un parametru important în procesul de adoptare a abordărilor și de 
proiectare a strategiilor de sprijin al elevilor cu CES. 65% au răspuns că, în școlile lor, se folosesc 
metode de evaluare diversificate, iar 71% au menționat că procedurile de evaluare sunt 
modificate pentru elevii cu CES. Sprijinul oferit de un profesor/asistent CES la ore pare să fie o 
metodă folosită în multe cazuri (62%), pe când sprijinul oferit de un profesor/asistent CES în afara 
orelor pare să fie o metodă mai puțin folosită (26%). 
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40% dintre respondenți au menționat drept strategii de lucru cu elevii cu CES promovarea 
pedagogiilor inovatoare, reorganizarea sau adaptarea spațiilor de învățare și ajutoarele 
suplimentare. În sfârșit, între 20 și 30% dintre respondenți au indicat drept strategii folosite în 
relația cu elevii cu CES din școala lor sau o școală cunoscută sistemul structurat de monitorizare 
continuă, vizitele efectuate de specialiști din cadrul unor servicii locale și un spațiu privat dedicat 
elevilor cu CES, în care aceștia să învețe sau să se relaxeze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Care sunt principalele obstacole în calea unei educații incluzive în școala 
dumneavoastră sau într-o școală pe care o cunoașteți? Alegeți trei variante. 

 
Marea majoritate a respondenților au indicat problemele legate de resurse drept principalul 
obstacol în calea unei educații incluzive: insuficienta formare a profesorilor și personalului (79%), 
lipsa personajului de sprijin (76%) și lipsa echipamentului de sprijin sau lipsa accesului la astfel 
de echipamente (68%). Un obstacol mai rar întâlnit îl constituie barierele sociale precum hărțuirea 
din partea colegilor (35%) și rezistența comunității la demersul de integrare a elevilor cu CES în 
învățământul de masă (24%). În sfârșit, doar 8% din respondenți au indicat că nu există politici 
de integrare în școala lor sau o școală cunoscută. 
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4. În opinia dumneavoastră, în ce măsură vor fi integrați elevii cu CES în școala 
dumneavoastră (sau o școală pe care o cunoașteți) în următorii cinci ani? 

 
În privința integrării elevilor cu CES în următorii cinci ani, opiniile sunt pozitive:  
96% din respondenți indică faptul că elevii cu CES vor fi integrați în școli într-o măsură mai mare 
sau mai mică. 52% din respondenți au declarat că elevii cu CES vor fi integrați în totalitate (12%) 
sau într-o mare măsură (40%) în școala lor sau o școală cunoscută. 44% au indicat că elevii cu 
CES vor fi integrați într-o anumită măsură și doar 4% au declarat că elevii cu CES nu vor fi integrați 
în școala lor sau o școală cunoscută. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

Proiect derulat de    
 

 
5. În ce măsură considerați că sunteți suficient pregătit(ă) pentru a integra elevi cu 

CES în clasa dumneavoastră? 
 
Peste 40% dintre respondenți se consideră pe deplin sau în mare măsură pregătiți să integreze 
elevi cu CES în clasele lor, iar puțin peste jumătate declară că sunt pregătiți într-o anumită 
măsură. Doar 7% declară că nu sunt deloc pregătiți să integreze elevi cu CES în clasele lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 
Rezultatele sondajului la care au participat cu precădere profesori fără specializare în sfera CES 
indică faptul că, indiferent că învață după programe individualizate sau de masă, marea majoritate 
a elevilor cu CES (88%) sunt integrați în învățământul de masă. Doar 8% din respondenți au 
declarat că nu există politici de integrare în școala lor sau o școală pe care o cunosc. 
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă presupune adaptare și ajustare. Printre 
variatele strategii de implementare, cel mai frecvent menționate sunt cele legate de evaluare: 
modificarea metodologiilor de evaluare (71%) și diversificarea metodelor de evaluare (65%), 
dublate de sprijinul și colaborarea cu părinții (68%). 
 
În ciuda multiplelor strategii care îi pot ajuta pe elevii cu CES să ia parte la învățământul de masă, 
un număr de bariere se ridică în calea profesorilor și personalului didactic: de la probleme de 
personal (lipsa formărilor insuficiente și a personalului de specialitate) la cele sociale, precum 
rezistența comunității locale și a colegilor. În privința gradului în care respondenții estimează că 
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sunt pregătiți să-i integreze pe elevii cu CES în clasele lor, doar 40% au declarat că sunt pregătiți 
într-o manieră adecvată pentru această sarcină. 7% dintre ei au declarat că nu sunt deloc 
pregătiți. 
Cu toate acestea, în ciuda barierelor, se pare că există o tendință pozitivă în ceea ce privește 
integrarea și incluziunea elevilor cu CES, având în vedere că 96% din respondenți au declarat că 
elevii cu CES vor fi integrați, într-o anumită măsură, în școala lor în următorii cinci ani, și doar 4% 
au spus că nu vor fi integrați deloc”. 
 
 

 
 

Anexă: Rolul respondenților 
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1. Răspunsurile primite din partea instituțiilor/autorităților publice cu atribuții în domeniu, citate în 

cuprinsul raportului, la solicitările formulate de către Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul 
Îngerului Român (RAA), în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public; 

2. Rapoarte, studii, articole de presă din surse publice, disponibile on-line și citate în cuprinsul 
raportului; 

3. Ghid privind aplicarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități din România, Maria 
Mădălina Turza, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Editura Rentrop & 
Straton, 2018; 
https://www.rs.ro/carti-rs-167/ghid-privind-aplicarea-dreptului-la-educatie-pentru-copiii-cu-
dizabilitati-din-romania-2896.html 

4. Manual de drept european privind drepturile copilului, Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene și Consiliul Europei, 2015; 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-
rights-of-the-child_ro.pdf 

5. Raport privind drepturile copilului în România, 2019 
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/97/9752e45b-e734-4d25-8d8f-b2f899a7fe73.pdf 

6. Provocări și dileme în educarea copiilor cu dizabilități, Mihaela Ciobanu Grasu, Revista 
Calitatea Vieții, XXIII, nr. 1, 2012; 
https://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-1-2012/04.pdf 

7. Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului 
https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%
20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf 

8. Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, Profesor consilier școlar Ingrid Lacrima 
Reitmeier, Revista Tendințe nr.7, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Giurgiu, 2017 
https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/1437/20170515%20-%20CJRAE%20-
%20revista%20tendinte%20-%207,%202017.pdf 

9. Lucrările conferinței internaționale, ”O șansă pentru copiii cu CES”, promovarea egalității de 
șanse în educație prin activități inovatoare, coordonator prof. Adriana Stoica, Buftea 2021, 
 https://revistaeducatie.ro/wp-content/uploads/simple-file-list/LUCR%C4%82RILE-
CONFERIN%C8%9AEI-INTERNA%C8%9AIONALEO-SANSA-PENTRU-COPIII-CU-
CES.pdf 

10. Educația incluzivă și managementul conflictelor, coordonatori volum: Catrina Hȋrciagă-
Costache, Carolina Stanciu, Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și 
Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj Napoca 2019 
https://crdeii.ro/wp-content/uploads/2019/03/Produs-final-Educatia-incluziva-si-
managementul-conflictelor.pdf 

11. Raport de progres în domeniul protecției drepturilor copilului în România, Child rights now! 
România 
https://tdh.ro/sites/default/files/2020-02/Child-Rights-raport-30-de-ani-de-drepturi-ale-
copilului-in-Romania.pdf 

12. Ghid pentru părintele copilului cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) elaborat în cadrul 
proiectului de parteneriat școlar multinațional COMENIUS „Take my hand and be my friend!” 
de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu, România, 2011. 
https://csei1sibiu.ro/wp/wp-content/uploads/2013/09/Ghidul-pentru-parintele-copilului-cu-
CES.pdf 
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