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Introducere

Descrierea  cerinþelor minimale pentru serviciile educaþionale oferite de învãþãmântul  special ºi special
integrat are urmãtoarea bazã legalã:

• Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calitãþii educaþiei, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 87/2006.

• Hotãrârea de Guvern nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcþionare provizorie
a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, precum ºi a Standardelor de acreditare ºi de evaluare periodicã
a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar.

• Hotãrârea de Guvern nr. 961/26 august 2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea
standardelor minime de calitate ºi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate.

• Legea Educaþiei Naþionale (L.E.N.) nr. 1/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18
din 10.012011.

• Ordinul Ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor
mãsuri tranzitorii în sistemul naþional de învãþãmânt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
104, din 9.02.2011.

Având în vedere atribuþiile ARACIP stabilite de lege, prezentul document se referã exclusiv la descrierea
cerinþelor minime privind calitatea serviciilor educaþionale, oferite de învãþãmântul special ºi special integrat,
aºa cum sunt ele definite pe baza standardelor de acreditare, aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 21/2007.

Acest document este structurat în douã pãrþi:
• Prima parte este un rezumat adnotat al standardelor de acreditare specifice pentru învãþãmântul special

ºi special integrat, structurat în conformitate cu cerinþele Hotãrârii de Guvern nr. 961/2009 (aºa cum sunt
structurate în Cap IV, paragraful 4.5, din Anexa 1) ºi care permite orientarea beneficiarilor, autoritãþilor
publice ºi furnizorilor de educaþie în privinþa cadrului general de funcþionare a instituþiei de învãþãmânt de
tip „special ºi special integrat”.

• Cea de-a doua parte descrie extensiv aceste cerinþe minimale (furnizând, dacã este cazul, ºi baza legalã
complementarã care descrie aceste cerinþe), oferind, astfel, datele necesare pentru înfiinþarea, dotarea
(cu resurse de toate categoriile) ºi evaluarea (internã ºi externã) a respectivei instituþii de învãþãmânt.

Ca urmare, structura acestui document va fi urmãtoarea:

1. Preambul – în care sunt prezentate scopul ºi obiectivele standardelor minime de calitate ºi descrierea
standardelor minime de calitate (punctele 4.5., 4.6.1. ºi 4.6.2. din Hotãrârea de Guvern nr. 961/2009)

2. Definiþia serviciilor educaþionale  oferite de învãþãmântul special ºi special integrat, care cuprinde:
2.1. Tipul de servicii care fac obiectul standardului minim de calitate (punctele 4.6.3. ºi 4.10.8. din Hotãrârea

de Guvern nr. 961/2009)
2.2. Scopul ºi obiectivele serviciilor conform legislaþiei în vigoare (punctele 4.6.4. ºi 4.7. din Hotãrârea de

Guvern nr. 961/2009)
2.3. Beneficiarii direcþi ai serviciului ºi criterii de acces (punctele 4.6.5. ºi 4.8 din Hotãrârea de Guvern

nr. 961/2009)
2.4. Activitãþi specifice ºi conexe (punctul 4.6.6. din Hotãrârea de Guvern nr. 961/2009).

3. Organizarea ºi gestionarea serviciilor educaþionale  oferite de învãþãmântul special ºi special integrat,
care cuprinde:
3.1. Descrierea furnizorului serviciului educaþional (punctele 4.9. ºi 4.10.7 din Hotãrârea de Guvern

nr. 961/2009)
3.2. Resursa umanã (punctele 4.10 - de la 4.10.1 la 4.10.6. din Hotãrârea de Guvern nr. 961/2009).
3.3. Infrastructura ºi baza materialã necesarã serviciului (punctele 4.12. ºi 4.13. din Hotãrârea de Guvern

nr. 961/2009).
3.4. Furnizarea serviciului (punctele 4.11. ºi 4.16 din Hotãrârea de Guvern nr. 961/2009).
3.5. Asigurarea calitãþii serviciului (punctele 4.14. ºi 4.15. din Hotãrârea de  Guvern nr. 961/2009).
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1. Preambul

1.1. Scopul ºi obiectivele standardului minim de calitate

1.1.1. Premisele serviciului educaþional
Parte integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt, educaþia specialã este recunoscutã ca o responsabilitate

a tuturor persoanelor care lucreazã în învãþãmânt, este accesibilã, flexibilã ºi comprehensivã, cu caracter naþional,
având ca scop recuperarea, compensarea, reabilitarea ºi integrarea ºcolarã ºi socialã a diferitelor categorii de
copii / elevi / tineri cu deficienþe ºi / sau tulburãri ori dificultãþi de învãþare.

Educaþia specialã, ca formã adaptatã de pregãtire ºcolarã ºi asistenþã complexã (medicalã, educaþionalã,
socialã, culturalã) este destinatã persoanelor cu cerinþe educative speciale, care nu reuºesc sã atingã temporar
sau pe toata durata ºcolarizãrii, nivelurile instructiv-educative corespunzãtoare vârstei, cerute de învãþãmântul
obiºnuit, având la bazã urmãtoarele principii care asigurã accesul la educaþie al acestora ºi egalitatea de ºanse:

- prevenirea sau depistarea precoce a deficienþelor, a incapacitãþilor ºi a handicapurilor;
- intervenþia educaþionalã timpurie;
- abordarea globalã ºi individualizatã a copilului / elevului / tânãrului cu deficienþe;
- asigurarea educaþiei de calitate similarã cu cea oferitã copiilor de aceeaºi vârstã din ºcolile de masã;
- asigurarea serviciilor ºi a structurilor de sprijin necesare, în funcþie de amploarea, intensitatea ºi specificul

cerinþelor educaþionale speciale ale fiecãrui copil.

1.1.2. Scopul standardului minim de calitate
Prin definirea standardelor specifice de acreditare ºi de referinþã se va asigura un nivel minim de calitate al

serviciului educaþional oferit de unitãþile de învãþãmânt special, astfel încât copilul / elevul / tânãrul cu deficienþe ºi
/ sau tulburãri ori dificultãþi de învãþare sã poatã fi educat, reabilitat, recuperat, în vederea adaptãrii ºi integrãrii
ºcolare, profesionale ºi sociale.

Potrivit prevederilor art. 24, alin. (3), pct. a) din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 75/2005, privind
asigurarea calitãþii educaþiei, aprobatã cu completãri ºi modificãri prin Legea nr. 87/2006, „ARACIP elaboreazã,
actualizeazã periodic ºi propune Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii standardele, standardele de referinþã ºi indicatorii
de performanþã pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii în învãþãmântul preuniversitar, care se aprobã prin hotãrâre
a Guvernului”.

Standardele naþionale specifice învãþãmântului special vor oferi un cadru unitar, în vederea îmbunãtãþirii
serviciilor educaþionale pentru persoanele cu disabilitãþi.

1.1.3. Stabilirea obiectivelor standardului minim de calitate
Aplicarea standardelor minime de calitate va asigura, pentru beneficiarii direcþi, copii/ elevi/tineri cu vârste cu

prinse între 3 ºi 30 de ani, atingerea nivelului posibil de dezvoltare individualã cât mai aproape de dezvoltarea
normalã prin:

- acumularea experienþei necesare învãþãrii ºcolare ºi sociale;
- formarea abilitãþilor necesare învãþãrii în ºcoalã;
- însuºirea cunoºtinþelor, formarea priceperilor ºi a deprinderilor utile integrãrii sociale, profesionale ºi vieþii

culturale în comunitate;
- asigurarea ºanselor ºi a condiþiilor pentru continuarea pregãtirii ºcolare pe diferite trepte de învãþãmânt.

1.2. Structura unui standard minim de calitate

1.2.1. Caracteristicile unui standard minim de calitate
Aceastã descriere a serviciului exprimã nivelul minim de calitate definit de legislaþia în vigoare pentru unitãþile

de învãþãmânt special, în mod unitar. Indicatorii de monitorizare ºi evaluare mãsurabili sunt definiþi în mod clar ºi
concis prin descriptorii stabiliþi în standardele naþionale (aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 21/2007) ºi în cele
specifice.

Standardul minim de calitate are caracter naþional, fiind aplicabil atât subsistemului public, cât ºi celui particu-
lar, pentru:

- înfiinþarea, dotarea ºi încadrarea cu personal a unitãþilor de învãþãmânt special (în perioada de timp dintre
autorizarea de funcþionare provizorie ºi acreditare);

- evaluarea internã (autoevaluarea) unitãþilor de învãþãmânt special;
- evaluarea externã a unitãþilor de învãþãmânt special, derulatã de toate autoritãþile educaþionale cu rol de

evaluare, monitorizare ºi control.

1.2.2. Formularea standardului minim de calitate
Standardul reprezintã descrierea cerinþelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul

minim obligatoriu de realizare a activitãþii de educaþie derulate de unitãþile de învãþãmânt special. Standardele de
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acreditare sunt standarde naþionale, care se aplicã învãþãmântului preuniversitar de stat ºi particular ºi se referã la
domeniile prevãzute de art. 10 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 75/2005, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaþi
indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiþi descriptori.

Descriptorii sunt enunþuri care stabilesc, în mod concret ºi  observabil, cerinþele minime pe care organizaþia
furnizoare de educaþie trebuie sã le îndeplineascã, pentru fiecare indicator, în vederea acreditãrii.

La momentul actual existã, standarde minime de calitate, aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 21/2007 ºi
standarde de referinþã, aprobate prin Hotãrârea de Guvern nr. 1534/2008,  generale, valabile pentru toate unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar, de stat ºi particular, dar  complexitatea sistemului naþional de învãþãmânt ºi  diversitatea
tipurilor de programe de studiu  impune dezvoltarea unor standarde specifice pentru unitãþile de învãþãmânt special.

2. Definiþia serviciului educaþional

2.1. Tipuri de servicii care fac obiectul standardului minim de calitate
Învãþãmântul special ºi special integrat reprezintã o formã de instruire ºcolarã diferenþiatã, adaptatã, precum

ºi o formã de asistenþã educaþionalã, socialã ºi medicalã complexã, destinatã persoanelor cu cerinþe educaþionale
speciale1 . Serviciile educaþionale oferite de  unitãþile de învãþãmânt special ºi care fac obiectul acestei descrieri ºi
al standardelor specifice de calitate ataºate, se referã la asigurarea ºanselor de dezvoltare a fiecãrui elev, de
instruire, compensare, recuperare ºi protecþie specialã, beneficiind de cadre didactice calificate ºi o
infrastructurã adecvatã.

Serviciile furnizate care fac obiectul standardului minim de calitate sunt instructiv – educative ºi terapii specifice
(pe baza planurilor de învãþãmânt ºi a programelor ºcolare, pe niveluri de învãþãmânt, domenii ºi calificãri
profesionale, aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului). Evaluarea calitãþii acestor servicii
se face prin:

- raportarea la cei 43 de indicatori (definiþi ca instrumente de mãsurare a gradului de realizare a unei activitãþi
desfãºurate de o organizaþie furnizoare de educaþie prin raportare la standarde în Hotãrârea de Guvern nr. 21/
2007);

- raportare la indicatorii relevanþi din Sistemului naþional de indicatori pentru educaþie (SNIE);
- raportare la indicatorii de risc ºi de rezultat adecvaþi (vezi mai jos punctul 3.6.1.)

Standardele minime de calitate specifice învãþãmântului special asigurã oferirea unor servicii de calitate, de
cãtre toate unitãþile de învãþãmânt de nivel preºcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal ºi postliceal pentru
persoane cu cerinþe educaþionale speciale (cu deficienþe / handicap / tulburãri sau dificultãþi de învãþare), prin
educaþie formalã ºi terapii specifice, atât în învãþãmântul special, cât ºi în învãþãmântul de masã integrat.

2.2. Scopul ºi obiectivele serviciului
Învãþãmântul special are ca scop învãþarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea ºi integrarea

ºcolarã, profesionalã ºi socialã a copiilor / elevilor / tinerilor cu deficienþe ºi / sau tulburãri ori dificultãþi de învãþare.
Indiferent de tipul de deficienþã / categorie de cerinþe educative speciale (deficienþã intelectualã, fizicã-motorie

ºi / sau neuromotorie, senzorialã - auditivã sau vizualã, socio-afectivã ºi de comportament) sau de gradul de
deficienþã / handicap  (moderat, sever, sau profund), obiectivul serviciului educaþional este ajutarea  copiilor /
elevilor / tinerilor cu deficienþe, astfel încât sã se atingã nivelul maxim posibil de dezvoltare individualã, cât mai
aproape de dezvoltarea normalã, adoptând o abordare globalã ºi individualizatã (prin identificarea, valorificarea ºi
stimularea tuturor capacitãþilor ºi disponibilitãþilor cognitive, de limbaj, psihomotorii, afectiv-relaþionale ºi social
adaptativ existente sau potenþiale).

2.3. Beneficiarii direcþi ai serviciului ºi criterii de acces

2.3.1.  Beneficiarii direcþi ai serviciului
Prin beneficiari direcþi ai educaþiei  speciale se înþeleg copii / elevi / tineri  cu vârsta cuprinsã între 3 ºi 30 ani,

cu diferite tipuri de deficienþe (intelectuale, fizice-motorii ºi / sau neuromotorii, senzoriale - auditive sau vizuale,
socio-afective ºi de comportament) identificate de Comisia de Protecþie a Copilului, care îi elibereazã acestuia un
certificat de expertizã ºi orientare ºcolarã / profesionalã.

Vârsta de înscriere în învãþãmântul special este cu 3-4 ani mai mult decât pentru învãþãmântul de masã.
Vârsta de intrare în unitãþile de învãþãmânt special  este aceeaºi ca în învãþãmântul obiºnuit, cu urmãtoarele

excepþii:

1 Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, art. 12 (7)
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- vârsta de intrare într-o ºcoalã sau clasã specialã se poate prelungi cu 1-3 ani faþã de învãþãmântul preºcolar,
primar, gimnazial, liceal ºi profesional obiºnuit, la propunerea Comisiei de Protecþie a Copilului;

- organizarea unor clase sau grupe de predare comasatã pe parcursul unui an ºcolar, a disciplinelor
fundamentale prevãzute în planul de ºcolarizare al claselor I-IV, pentru elevii cu tulburãri socio-afective ºi de
comportament sau pentru alte situaþii de persoane cu  cerinþe educaþionale speciale care nu au încheiat, pânã la
vârsta de 16 ani cursurile învãþãmântului general obligatoriu;

- ºcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu deficienþe, nedeplasabile, în vârstã de pânã la 30 de ani.

2.3.2. Criteriul de acces
Identificarea, evidenþa ºi înscrierea copiilor / elevilor în învãþãmântul special ºi special integrat revin Comisiei

interne de evaluare continuã. Înscrierea se face în baza certificatului de expertizã ºi orientare ºcolarã / profesionalã,
eliberat de Comisia de Protecþie a Copilului sau la cererea pãrinþilor.

Evaluarea, asistenþa psihoeducaþionalã, orientarea ºcolarã ºi orientarea profesionalã a copiilor, a elevilor ºi
a tinerilor cu cerinþe educaþionale speciale se realizeazã de cãtre centrele judeþene de resurse ºi de asistenþã
educaþionalã, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare ºi de orientare ºcolarã ºi profesionalã,
pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, acordându-se prioritate
integrãrii în învãþãmântul de masã. CJRAE cuprind ºi centrele logopedice interºcolare.

Stabilirea gradului de deficienþã al elevilor cu cerinþe educaþionale speciale se realizeazã de cãtre comisiile
din cadrul CJRAE / CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecþia copilului din cadrul direcþiilor generale
judeþene / a municipiului Bucureºti de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.

În unitãþile de învãþãmânt special pot fi înscriºi ºi ºcolarizaþi, de regulã, copii / elevi / tineri cu deficienþe
severe, grave, profunde, asociate.

În grupele/clasele integrate în învãþãmântul de masã pot fi înscriºi, de regulã, copii / elevi tineri cu dificultãþi
de învãþare, de adaptare, de integrare, precum ºi cei cu deficienþe uºoare sau moderate.

În unitãþile de reeducare din sistemul penitenciarelor pot fi înscriºi elevi cu tulburãri de comportament
care au sãvârºit o infracþiune, dar nu rãspund penal, fiind minori.

Pentru persoanele cu deficiente nedeplasabile, în vârstã de pânã la 30 de ani pe durata învãþãmântului,
precum ºi pentru elevii din învãþãmântul de masã care sunt nedeplasabili, din motive medicale, pe o perioadã de
timp mai mare de 21 de zile, se poate organiza învãþãmânt special seral, fãrã frecvenþã sau comasat la domiciliu.

Pentru copii cu boli cronice, se organizeazã, dupã caz, grupe sau clase în cadrul unitãþilor sanitare respec-
tive. Acestea sunt cuprinse în structura unei unitãþi ºcolare speciale ori a uneia obiºnuite din localitate sau din
apropierea acesteia.

Integrarea ºcolarã a copiilor cu cerinþe educaþionale speciale din cadrul minoritãþilor naþionale se
realizeazã corespunzãtor prevederilor Legii Educaþiei Naþionale, a  Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
învãþãmântului special ºi special integrat  ºi  a altor acte normative din domeniul învãþãmântului, inclusiv în ceea ce
priveºte cuprinderea  acestora în unitãþi de învãþãmânt cu predare în limba minoritãþilor naþionale.

Accesul elevilor cu deficienþe pe diferite trepte de învãþare post-obligatoriu se face în funcþie de capacitatea
de învãþare. Elevii care se excepteazã de la susþinerea  tezelor cu subiect unic sau care nu le promoveazã, la
încheierea studiilor gimnaziale, absolvenþi ai învãþãmântului obligatoriu – special pot continua educaþia ºcolarã
prin învãþãmânt profesional special; înscrierea acestora se realizeazã pe baza foii matricole ºi a unei adeverinþe
eliberate de ºcoala pe care au absolvit-o.

2.3.3. Procesarea cererilor (aplicaþiilor) pentru accesul la un anume serviciu
a aprobãrii sau neaprobãrii accesului la serviciu.

2.3.3.1. Modalitãþi de procesare a cererii
Înscrierea copiilor / elevilor / tânãr în învãþãmântul special ºi special integrat se face în fiecare an ºcolar, în

perioada 1-30 septembrie, având în vedere decizia Comisiei de Protecþie a Copilului privind diagnosticul ºi forma
de ºcolarizare, precum ºi repartiþia cãtre una din formele de organizarea a acestora.

Comisia internã de evaluare continuã din fiecare unitate ºcolarã are obligaþia de a monitoriza evoluþia copilului /
elevului / tânãrului repartizat de cãtre Comisia de Protecþie a Copilului, pentru a propune menþinerea elevului în
ºcoala / clasa respectivã sau pentru a i se schimba atât diagnosticul, cât ºi forma de ºcolarizare.

Înscrierea copiilor / elevilor cu tulburãri sau dificultãþi de învãþare, de adaptare, tulburãri de limbaj, cu deficienþe
uºoare sau moderate, în învãþãmântul de masã, se realizeazã la solicitarea pãrintelui, în orice unitate de învãþãmânt
doreºte acesta. În acest caz, unitatea de învãþãmânt este obligatã sã-i acorde asistenþã educaþionalã, fie prin
cadru didactic de sprijin, fie prin programe de intervenþie personalizate.

Elevii din învãþãmântul special ºi special integrat se pot transfera la ºcoli, clase sau grupe similare la sfârºitul
anului ºcolar cu condiþia promovãrii la toate disciplinele de învãþãmânt, iar la purtare sã aibã cel puþin media 8.
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2.3.3.2. Accesul beneficiarului la serviciu
Învãþãmântul special se realizeazã pe baza principiilor învãþãmântului democratic, a accesului tuturor copiilor

la orice formã de educaþie, a dreptului la educaþie diferenþiatã ºi la pluralism educaþional, a dreptului la educaþie la
toate nivelurile, indiferent de condiþia socialã sau materialã, de sex, rasã, naþionalitate, apartenenþã politicã, sau
religioasã sau vreo altã îngrãdire ce ar putea constitui o discriminare.

Pentru înscrierea copilului într-o unitate de învãþãmânt special sunt necesare urmãtoarele:
- certificatul de expertizã ºi de orientare ºcolarã ºi profesionalã;
- planul de recuperare a copilului;
- alte documente necesare stabilirii primirii drepturilor sociale.

2.4. Activitãþi specifice ºi conexe

2.4.1. Activitãþi specifice
Activitãþile specifice derulate în cadrul învãþãmântului special ºi special integrat sunt urmãtoarele:
- instructiv-educative (predare-învãþare-evaluare);
- de intervenþie specificã (reabilitare-recuperare, compensare, corectare, consiliere) ºi de psihodiagnozã;
- de terapie educaþionalã complexã ºi integratã;
- de asistenþã medicalã.

Acestea se desfãºoarã în conformitate cu prevederile legale generale, privind organizarea ºi funcþionarea
învãþãmântului la nivel de instituþii ºcolare speciale sau special integrate, corespunzãtor cu prevederile planurilor
de învãþãmânt, respectiv al prevederilor privind compensarea, recuperarea ºi protecþia specialã a copiilor / elevilor
/ tinerilor cu cerinþe educaþionale speciale.

2.4.2. Activitãþile conexe
Conþinutul educaþiei speciale se completeazã, la toate nivelurile de organizare a învãþãmântului, cu:
- activitãþi extracurriculare;
- servicii de cazare în internat;
- servicii de servire masã în cantine ºcolare;
- servicii de transport, tabere, alte activitãþi extraºcolare pe tot parcursul anului calendaristic.

3.  Organizarea ºi gestionarea serviciului

3.1. Legislaþia în vigoare privind serviciul
• Legea Educaþiei Naþionale (L.E.N.) nr. 1/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18

din 10.012011;
• Ordinul Ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor

mãsuri tranzitorii în sistemul naþional de învãþãmânt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
104, din 9.02.2011;

• Legea  nr. 87/2006 privind asigurarea calitãþii educaþiei;
• Hotãrârea de Guvern nr. 1251/2005, privind unele mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþii de învãþare, instruire,

compensare, recuperare ºi protecþie specialã a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinþe educaþionale speciale
din cadrul sistemului de învãþãmânt special ºi special integrat;

• Hotãrârea de Guvern nr. 1437/2004, privind organizarea ºi metodologia de funcþionare a Comisiei pentru
Protecþia Copilului;

• Hotãrârea de Guvern nr. 21/2007 de aprobare a standardelor de autorizare, acreditare ºi evaluare periodicã;
• Hotãrârea de Guvern nr. 22/ 2007 de aprobare a metodologiei de evaluare instituþionalã;
• Ordinul Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 5379/2004, privind Metodologia de organizare ºi funcþionare

a serviciilor educaþionale prin cadre didactice de sprijin / itinerante pentru copiii cu CES, ºcolarizaþi în
învãþãmântul de masã;

• Ordinul Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 5418/2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a centrelor judeþene / al municipiului Bucureºti de resurse ºi de asistenþã educaþionalã ºi a
regulamentelor-cadru ale instituþiilor din subordine;

• Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 1955 / 1995 privind Normele de igienã privind unitãþile pentru ocrotirea,
educarea ºi instruirea copiilor ºi tinerilor;

• Ordine de Ministru  de aprobare a planurilor de învãþãmânt ºi a curriculumului pentru învãþãmântul special
ºi special integrat.
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3.2. Furnizorul serviciului educaþional
Instituþiile responsabile pentru furnizarea serviciului educaþional învãþãmânt special sunt, de regulã, organizate

pe tipuri de deficienþe / categorii de cerinþe educative speciale (intelectuale, fizice, senzoriale, socio-afective ºi de
comportament) ºi pe grade de deficienþã, în:

• grãdiniþe speciale;
• ºcoli speciale pentru toate tipurile ºi gradele de deficienþã;
• ºcoli de arte ºi meserii - învãþãmânt special;
• licee speciale;
• centre sau grupuri ºcolare speciale;
• ºcoli postliceale speciale;
• centre de zi;
• centre de educaþie specialã;
• centre de pedagogie curativã;
• ºcoli de reeducare pentru elevii cu deficienþe comportamentale;
• ºcoli/clase organizate în spitale, preventorii ºi penitenciare.

       Pentru copiii/elevii cu deficienþe se organizeazã structuri de învãþãmânt special integrat, astfel:
• grupe de grãdiniþã specialã în unitãþi preºcolare de masã;
• clase speciale compacte, integrate în unitãþi ºcolare obiºnuite (de nivel primar, gimnazial, liceal, postliceal

profesional).

De asemenea,  în învãþãmântul special integrat pot funcþiona programe de integrare, ca forme organizate, de
sprijin, a integrãrii în grupe / clase obiºnuite de învãþãmânt, astfel:

• grupuri de elevi / elevi cu cerinþe educaþionale speciale integraþi în ºcolile de masã;
• grupuri de elevi / clase de elevi/ elevi infestaþi cu virusul HIV;
• centre ºcolare pentru educaþie incluzivã.

Modul de organizare a unitãþilor de învãþãmânt special este similar învãþãmântului de masã, prevãzut în
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, cu excepþiile prevãzute de
precizãri elaborate de Ministerul Educaþiei.

Inspectoratele ºcolare, în cooperare cu autoritãþile administraþiei publice locale, asigurã condiþiile necesare
ca elevii cu cerinþe educaþionale speciale sã frecventeze cursurile preºcolare, primare ºi gimnaziale, de regulã în
localitãþile în care aceºtia domiciliazã, cu satisfacerea cerinþelor de educaþie adaptatã ºi de intervenþie specificã
prin reabilitare / recuperare, prin acordarea tuturor serviciilor de sprijin ºi de asistenþã educaþionalã.

ªcolile sanatoriale, preventoriale ºi din spitale sunt considerate structuri de învãþãmânt special, având dublã
subordonare, faþã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi faþã de Ministerul Sãnãtãþii. În
aceeaºi situaþie sunt ºi ºcolile din penitenciale, fiind subordonate Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului ºi Ministerului de Interne.

Învãþãmântul special ºi special integrat cuprinde, ca forme, urmãtoarele:
a) învãþãmânt de zi;
b) învãþãmânt seral;
c) învãþãmânt cu frecvenþã redusã;
d) învãþãmânt comasat;
e) învãþãmânt cu scutire parþialã de frecvenþã;
f) ºcolarizare la domiciliu.

Modalitãþile de organizare a ºcolarizãrii speciale – prin unitãþi speciale sau grupe / clase speciale – din punct
de vedere al duratei rãmânerii în ºcoalã, pentru toate nevoile de învãþãmânt special sunt:

a)  ºcolarizarea în regim de zi, care beneficiazã de serviciile educaþionale ºi de sprijin, pe întreaga perioadã;
b) ºcolarizarea în regim de zi cu internat;
c) ºcolarizarea în regim de internat semestrial.

3.2.1. Relaþiile de subordonare din echipa sau instituþia care furnizeazã serviciul
Unitãþile de învãþãmânt special ºi special integrat sunt coordonate metodologic de  inspectoratele ºcolare

judeþene/ al municipiului Bucureºti. Pentru organizarea, coordonarea ºi conducerea întregului proces de instrucþie
ºi educaþie specialã, terapie ºi compensare, reabilitare ºi integrare din cadrul învãþãmântului special ºi special
integrat, inspectoratele ºcolare judeþene / al municipiului Bucureºti normeazã: cel puþin un post de inspector ºcolar
de specialitate pentru învãþãmânt special ºi special integrat cu jumãtate de normã sau  un post de inspector ºcolar
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de specialitate pentru învãþãmânt special ºi special integrat – în judeþele în care existã cel puþin 5 unitãþi de
învãþãmânt special ºi cel puþin 100 de copii / elevi cu cerinþe educative speciale integraþi în învãþãmântul de masã.

Regulamentul de ordine interioarã este un document ºcolar obligatoriu în învãþãmântul special  ºi respectã
cadrul legislativ general, reflectând totodatã ºi particularitãþile specifice unitãþii ºcolare speciale.

De asemenea, unitãþile respective de învãþãmânt (centre ºcolare pentru educaþie incluzivã, centre de educaþie,
centre de zi, centre de pedagogie curativã) trebuie sã asigure „funcþionarea eficientã a sistemului de comunicare
instituþionalã cu alte instituþii ºi organizaþii cu rol în conceperea, furnizarea ºi evaluarea serviciilor educaþionale
oferite”, respectiv : Centrul Judeþean / al municipiului Bucureºti de Resurse ºi de Asistenþã Educaþionalã, Centrul
Judeþean / al municipiului Bucureºti pentru Asistenþã Psihopedagogicã, Centrele ºi cabinetele logopedice
interºcolare, Consilii locale, Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar, Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

În conformitate cu prevederile Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, unitãþile de învãþãmânt preuniversitar cu
personalitate juridicã sunt conduse de consiliile de administraþie, de directori ºi de directori adjuncþi, dupã caz. În
exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administraþie ºi directorii conlucreazã cu consiliul profesoral, cu
comitetul de pãrinþi ºi cu autoritãþile administraþiei publice locale. Consiliul de administraþie este organul de conducere
al unitãþii de învãþãmânt. La ºedinþele consiliului de administraþie participã, de regulã, ºi un reprezentant al elevilor,
cu statut de observator. Consiliul de administraþie alege un preºedinte de ºedinþã din rândul cadrelor didactice, cu
mandat de cel mult un an, care conduce ºedintele consiliului ºi semneazã hotãrârile adoptate. Conducerea executivã
a unitãþii de învãþãmânt este exercitatã de directorul acesteia. În cazul unitãþilor de învãþãmânt cu predare integralã
in limbile minoritãþilor naþionale, directorul are obligaþia cunoaºterii limbii respective. În cazul unitãþilor de învãþãmânt
cu secþii de predare în limbile minoritãþilor naþionale, unul dintre directori are obligaþia cunoaºterii limbii respective.
În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizaþiei care reprezintã minoritatea respectivã în
Parlamentul României sau, dacã minoritatea nu are reprezentare parlamentarã, cu consultarea Grupului parlamentar
al minoritãþilor naþionale.

Standardele de acreditare prevãd necesitatea raportãrilor instituþiilor de învãþãmânt faþã de instituþiile abilitate
prin lege ºi faþã de principalii purtãtori de interese din cadrul ºcolii ºi din afara acesteia.

Comisiile de evaluare ºi asigurare a calitãþii din unitãþile ºcolare au atribuþia de a întocmi un Raport anual de
evaluare internã, pe baza domeniilor ºi criteriilor stabilite prin Legea nr. 87/2006, pe care îl înainteazã Inspectoratului
ªcolar Judeþean / Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti ºi Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Preuniversitar, la solicitarea acesteia. Raportul anual de evaluare internã se face public.

Unitãþile de stat, furnizoare ale serviciului educaþional învãþãmânt special, aduc la cunoºtinþã reprezentanþilor
consiliilor locale aspecte referitoare la starea spaþiilor ºcolare în care se desfãºoarã procesul instructiv-educativ.

3.2.2. Comisii sau consilii existente
Standardele de acreditare prevãd cerinþa minimalã a existenþei organigramei organizaþiilor furnizoare de

educaþie, care sã conþinã linii clare de decizie, comunicare ºi raportare ºi a regulamentelor interne de funcþionare.
De asemenea, standardele de acreditare prevãd funcþionarea organismelor de conducere individualã ºi colectivã
– în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare ºi de reglementãrile interne, ca aspect al funcþionãrii curente a
unitãþii de învãþãmânt.

a) Consiliul de administraþie, organul de conducere al unitatii de invatamant, care este format din 7, 9 sau 13
membri, în funcþie de mãrimea unitãþilor de învãþãmânt2  ºi funcþioneazã conform prevederilor art. 96 din Legea
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011.

b) Consiliul profesoral este alcãtuit din totalitatea cadrelor didactice din unitatea ºcolarã cu personalitate
juridicã, este prezidat de cãtre director ºi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

c) Activitatea se organizeazã pe catedre / comisii metodice cu  atribuþii în elaborarea programului de activitate,
pe etape ºi pe catedre. Catedrele / comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de
studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare;

d) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predã la clasa respectivã, din cel
puþin un pãrinte delegat al comitetului de pãrinþi al clasei ºi, pentru toate clasele, din liderul elevilor clasei respec-
tive. Preºedintele consiliului clasei este dirigintele;

e) Comisia pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii este formatã din 3-9 membri. Conducerea ei operativã
este asiguratã de conducãtorul organizaþiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

2 Idem, art. 96 (2), conform cãruia componenþa consiliului de administraþie este: a) 7 membri (în cazul unitãþilor de învãþãmânt
de nivel gimnazial cu un singur rând de clase), dintre care: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanþi ai pãrinþilor; un
reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local; b) 9 membri, dintre care 4 cadre didactice, un reprezentant al
primarului, 2 reprezentanþi ai consiliului local ºi 2 ai pãrinþilor; directorul ºi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului
de administraþie din cota aferentã cadrelor didactice din unitatea de învãþãmânt respectivã; c) 13 membri,  dintre care 6 sunt
cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanþi ai consiliului local ºi 3 reprezentanþi ai pãrinþilor. Directorul ºi
directorul adjunct sunt membri de drept din cota aferentã cadrelor didactice din unitate.
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f) Comisiile interne de evaluare continuã, care funcþioneazã potrivit dispoziþiilor art.24 din Hotãrârea de
Guvern nr. 1437/2004 privind organizarea ºi metodologia de funcþionare a Comisiei pentru Protecþia Copilului, au
atribuþii în identificarea, evidenþa ºi înscrierea copiilor/elevilor/tinerilor în învãþãmântul special, în monitorizarea
evoluþiei fiecãruia dintre aceºtia, pentru a propune menþinerea în ºcoala / clasa respectivã sau pentru a schimba
diagnosticul ºi forma de ºcolarizare. Aceste comisii pot recomanda adaptarea unui plan de învãþãmânt sau a unei
programe ºcolare ori pot stabili un anumit plan de învãþãmânt, dintre cele în vigoare pentru învãþãmântul special
sau obiºnuit, pentru a fi aplicat la o anumitã grupã / clasã de învãþãmânt special, pentru un grup de copii/elevi cu
cerinþe educaþionale speciale, ori individual, pentru un anumit copil / elev.

3.3. Resursele umane în furnizarea serviciului

3.3.1. Profilul profesional al personalului
Conform art. 247 (f) din Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011,  în învãþãmântul special (ºi în comisiile de

expertizã complexã), funcþiile didactice sunt:
a) profesor itinerant ºi de sprijin,
b) profesor-psihopedagog,
c) profesor-psiholog ºcolar,
d) profesor-logoped,
e) psiholog,
f) psihopedagog,
g) logoped,
h) profesor de psihodiagnozã ºi kinetoterapeut - se normeaza câte un post la fiecare grupã/clasã;
i) profesor,
j) profesor de educatie specialã.

De asemenea, conform art. 248 (3) din L.E.N. nr. 1/2011, cadrele didactice care ocupã funcþii de institutori/
institutoare, învãþãtori/învãþãtoare ºi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenþe profesionale
pânã la intrarea în vigoare a legii, îndeplinesc condiþia pentru ocuparea funcþiei didactice de profesor pentru
învãþãmîntul primar, în baza unei metodologii de recunoaºtere ºi echivalare elaborate de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.3

Personalul didactic din învãþãmântul  special poate fi format din:
Personalul didactic auxiliar din învãþãmântul  special poate fi format din:
a) tehnician;
b) laborant;
c) bibliotecar;
d) pedagog – în cadrul ºcolilor speciale fãrã internat (pentru activitãþile de pregãtire a elevilor, precum ºi

pentru cele de grup organizate în timpul liber – seara, sâmbãta, duminica, în vacanþele ºcolare);
e) instructor pentru educaþie – în cadrul ºcolilor speciale cu internat sãptãmânal sau semestrial (pentru activitãþi

colective organizate ºi desfãºurate în aer liber).

Personalul medical din învãþãmântul  special poate fi format din:
a) medic de medicinã generalã;
b) medic specialist;
c) asistentã medicalã;
d) infirmierã.

Alte categorii de personal:
a) asistent social;
b) informatician;
c) documentarist;
d) interpret în limbajul mimico-gestual;
e) personal funcþional, operativ ºi de servire.

3 În plus, alin (4) prevede cã absolvenþilor liceelor pedagogice, ai ºcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de
institutori sau ai altor ºcoli echivalente, încadraþi în învãþãmântul preºcolar ºi primar, care, pânã la intrarea în vigoare a prezentei
legi, au absolvit ciclul de licenþã, li se considerã îndeplinitã condiþia pentru ocuparea funcþiilor didactice de profesor pentru
învãþãmântul primar; funcþia de profesor pentru învãþãmânt primar se va generaliza pe mãsurã ce vor ieºi din sistem celelalte
douã (art. 247 - c).
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Posturile / funcþiile didactice ºi didactice auxiliare din învãþãmântul special ºi special integrat, precum ºi
condiþiile de ocupare a acestora sunt prevãzute în Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011. Pentru ocuparea funcþiilor
didactice din învãþãmântul special trebuie îndeplinite în mod corespunzãtor urmãtoarele condiþii minime de studii:

a) absolvirea cu diplomã a studiilor universitare de licenþã în profilul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani;
c) efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an ºcolar, realizat într-o unitate de învãþãmânt, în funcþia

didacticã corespunzãtoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor4 .
De asemenea, pentru alte specializari decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregãtire

teoreticã ºi practicã în educatie specialã, în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului
ºi sportului.

3.3.2. Selecþia ºi angajarea personalului
Selecþia pentru fiecare categorie de personal din învãþãmântul special se va realiza prin proceduri specifice,

iar angajarea prin concurs, conform prevederilor legale.
Personalul didactic poate fi angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã sau perioadã

determinatã de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condiþiile
legii.

Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post ºi angajarea personalului
didactic se iau la nivelul unitãþii de învãþãmânt de cãtre consiliul de administraþie, la propunerea directorului.
Inspectoratul ºcolar avizeazã oferta de posturi didactice / catedre vacante / rezervate.

Posturile didactice se ocupã prin concurs organizat la nivelul unitãþii de învãþãmânt de stat ºi particular, cu
personalitate juridicã, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, cu urmãtoarele probe:

a) proba practicã sau inspecþie specialã la clasã ºi probã scrisã din didactica specialitãþii la angajarea
personalului didactic cu contract individual de muncã;

 b) prezentarea unui curriculum vitae ºi susþinerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului
didactic asociat ºi a personalului didactic pensionat5 .

În învãþãmântul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor / catedrelor didactice
se face de cãtre consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt care organizeazã concursul.

În învãþãmântul particular, validarea concursurilor ºi angajarea pe post se fac de cãtre conducerea unitãþii de
învãþãmânt particular ºi se comunicã, în scris, inspectoratului ºcolar.

Candidaþii care au dobândit definitivarea în învãþãmânt, profesori cu drept de practicã, ºi au ocupat prin
concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt un post didactic
vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unitãþii de învãþãmânt încheie cu aceºtia contractul individual de
muncã pe perioadã nedeterminatã.

Cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în învãþãmânt, profesori debutanþi, ºi au ocupat prin
concurs validat, în condiþiile metodologiei, de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt un post didactic
vacant, directorul unitãþii de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe o perioadã nedeterminatã  de
cel mult un an ºcolar. În situaþia în care aceºti candidaþi promoveazã examenul pentru definitivarea în învãþãmânt,
consiliul de administraþie poate hotãrî modificarea duratei contractului individual de muncã din perioadã determinatã
în perioadã nedeterminatã, iar cu cei care au ocupat un post didactic rezervat, directorul unitãþii de învãþãmânt
încheie contractul individual de munca pe o perioadã de cel mult un an ºcolar, respectiv pânã la revenirea titularului
pe post. Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt poate decide prelungirea contractului individual de
muncã ºi în anul ºcolar urmãtor, în situaþia în care postul ramâne rezervat.

Pentru personalul de conducere, funcþia de director ºi de director adjunct se ocupã prin concurs public de
cãtre cadre didactice titulare membre ale corpului naþional de experþi în management educaþional; concursul se
organizeazã de cãtre unitatea de învãþãmânt, prin consiliul de administraþie, iar în urma promovãrii concursului,
directorul încheie contract de management cu primarul / primarul de sector al unitãþii administrativ-teritoriale,
respectiv preºedintele consiliului judeþean pe raza cãruia se aflã unitatea de învãþãmânt.

Pentru personalul didactic auxiliar ºi nedidactic selecþia ºi angajarea se realizeazã de cãtre unitatea de
învãþãmânt, în condiþiile legii6 .

4 Art. 7 din Anexa nr. 1 la Ordinul de ministru 3753/09.02.2011, privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în sistemul naþional de
învãþãmânt apãrut în Monitorul oficial nr. 104/09.02.2011, stipuleazã cã, pânã la finalizarea stagiului practic de catre prima
serie de absolvenþi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condiþiile de ocupare a funcþiilor didactice sunt cele prevãzute
de dispoziþiile aflate în vigoare la începutul anului ºcolar 2010—2011;
5 Idem, art. 254 (8);
6 Idem, art. 250.
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Structura ºi numãrul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învãþãmântul de stat se stabilesc de
cãtre Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pentru fiecare categorie de personal.

3.3.3. Necesarul de personal raportat la cerinþele serviciului (incluzând ºi nevoile
beneficiarului)

Conform normelor în vigoare ºi pânã la apariþia noilor reglementãri metodologice impuse de intrarea în vigoare
a Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, normarea ºi încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic,
medical ºi administrativ  din învãþãmântul special se realizeazã în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern
nr. 1251/2005, avându-se în vedere dimensiunile formaþiunilor de studiu, respectiv:

• grupã care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puþin de 8 ºi nu mai mult de 12 –  pentru elevi cu
deficienþe uºoare ºi / sau moderate;

• grupã care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puþin de 4 ºi nu mai mult de 6 – pentru elevi cu deficienþe grave.
În situaþii speciale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate aproba înfiinþarea ºi

funcþionarea unor clase / grupe cu efective mai reduse.
În situaþia ºcolarizãrii la domiciliu a copiilor/ elevilor/tinerilor nedeplasabili, normarea cadrelor didactice se

realizeazã în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 1251/2005, iar încadrarea se realizeazã prin
completare de normã, cumul sau plata cu ora.

3.3.4. Obiective ºi proceduri de dezvoltare a resurselor umane
Obiectivele privind  dezvoltarea/ formarea continuã a  cadrelor didactice vizeazã dezvoltarea cumulativã a

nivelului de competenþã relativ la autonomia în mobilizarea, combinarea ºi utilizarea cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi
competenþelor generale ºi profesionale ºi la capacitatea de a face  faþã schimbãrilor.

Pentru a se asigura actualizarea ºi dezvoltarea competenþelor, inclusiv dezvoltarea de  noi competenþe, în
funcþie de  evoluþia sistemului de educaþie ºi al curriculumului,  cadrele didactice au obligativitatea de a participa,
o datã la 5 ani, la un program de perfecþionare acreditat de Centrul Naþional de Formare a Personalului din
Învãþãmântul Preuniversitar, sau la alte programe ºi forme de organizare a perfecþionãrii / formãrii continue (grade
didactice, programe de formare în þarã ºi strãinãtate, programe masterale sau doctorale).

Standardele minime de calitate prevãd pentru fiecare unitate care oferã servicii educaþionale:
- existenþa unor criterii, metodologii ºi instrumente  clare ºi transparente de evaluare a personalului didac-

tic, adecvate tipului de învãþãmânt;
- stabilirea împreunã, de cãtre conducerea unitãþii respective ºi de cãtre cadrele didactice, a unor planuri

individuale de remediere a punctelor slabe identificate;
- existenþa unor proceduri proprii,  transparente, de evaluare a progresului  în dezvoltarea profesionalã a

corpului profesoral;
- urmãrirea progresului în dezvoltarea profesionalã a corpului profesoral (prin dobândirea de cãtre acesta a

gradelor didactice, prin participarea la programe de formare în þarã ºi în strãinãtate, la programe masterale sau
doctorale etc.);

- existenþa procedurilor de inserþie profesionalã pentru cadrele didactice noi / fãrã experienþã, atunci când
este cazul.

Obiectivele strategice ale unitãþii de învãþãmânt, referitoare la dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice
din învãþãmântul special sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare instituþionalã ºi trebuie sã fie în acord cu viziunea,
misiunea ºi tipul organizaþiei furnizoare de educaþie.

La organizarea / desfãºurarea activitãþilor de formare continuã a cadrelor didactice din învãþãmântul special
ºi special integrat, este obligatorie asigurarea cu prioritate a perfecþionãrii corespunzãtoare cu privire la disciplina /
disciplinele predate, dar ºi a pregãtirii în domeniul psihopedagogiei / educaþiei speciale.

În funcþie de cerinþele specifice învãþãrii, la o anumitã categorie de deficienþe, cum ar fi învãþarea elevilor
surzi, nevãzãtori sau cu deficienþe senzoriale asociate, perfecþionarea personalului didactic include ºi asimilarea
unor limbaje / coduri speciale de comunicare (de pildã, scrierea Braille - la nevãzãtori, ori limbajul gestual / mimico-
gesticular la copii cu deficienþe de auz).

Pentru a se asigura actualizarea ºi dezvoltarea competenþelor, inclusiv dezvoltarea de  noi competenþe, în
funcþie de  evoluþia sistemului de educaþie ºi al curriculumului,  cadrele didactice au obligativitatea de a participa
periodic la programe de formare continuã, astfel încât sã acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani,
considerat de la data promovãrii examenului de definitivare în învãþãmânt, minimum 90 de credite profesionale
transferabile7 .

Personalul didactic din cadrul unitãþilor ºcolare din învãþãmântul special poate participa  ºi la cursurile de
formare în specialitate organizate de diferiþi furnizori de formare profesionalã, avizate în prealabil de cãtre Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

7 Idem, art. 245 (6)
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Obiectivele strategice ale unitãþii de învãþãmânt referitoare la dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice
din învãþãmântul special sunt cuprinse în proiectul de dezvoltare instituþionalã ºi trebuie sã fie în acord cu viziunea,
misiunea ºi tipul organizaþiei furnizoare de educaþie.

3.3.5. Drepturile ºi obligaþiile personalului din cadrul serviciului furnizat
Drepturile ºi obligaþiile personalului didactic sunt prevãzute în Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, Titlul IV

privind Statutul personalului didactic ºi în Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar, iar pentru profilurile teologic ºi militar Regulamentului disciplinei militare - emis de MApN ºi Statutul
pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Din personalul didactic pot face parte persoanele care au capacitatea de exercitare deplinã a drepturilor,
precum ºi o conduitã moralã conformã deontologiei profesionale ºi sunt apte din punct de vedere medical pentru
îndeplinirea funcþiei.

Nu pot ocupa posturi didactice în învãþãmântul special sau posturi de conducere persoanele care desfãºoarã
activitãþi incompatibile cu demnitatea funcþiei didactice.

Personalul didactic are obligaþii ºi rãspunderi de naturã profesionalã, materialã ºi moralã, care garanteazã
realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Drepturile personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar se referã, în principal, la:
- concediul anual cu platã, în perioada vacanþelor ºcolare, cu o duratã de 62 de zile lucrãtoare;
- 6 luni de concediu plãtit pentru redactarea tezei de doctorat sau a unor lucrãri în interesul învãþãmântului,

pe baza de contract de cercetare ori de editare;
- salarii compensatorii, conform legii, în situaþia desfiinþãrii unei unitãþi de învãþãmânt de stat;
- iniþiativã profesionalã în ceea ce priveºte: conceperea activitãþii profesionale ºi realizarea obiectivelor

educaþionale ale disciplinelor de învãþãmânt, prin metodologii care respectã principiile psihopedagogice; utilizarea
bazei materiale ºi a resurselor învãþãmântului, în scopul realizãrii obligaþiilor profesionale; punerea în practicã a
ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învãþãmânt;

- asigurarea derulãrii activitãþii didactice fãrã perturbarea acesteia de nicio autoritate ºcolarã sau publicã;
- protecþia cadrului didactic de cãtre autoritãþile responsabile cu ordinea publicã în spaþiile ºcolare;
- dreptul de participare la viaþa socialã: asocieri sindicale, culturale, profesionale,  participãri la manifestãri

ºtiinþifice organizate în strãinatate sponsorizate (cu aprobarea consiliului de administraþie pentru acoperirea unor
cheltuieli din fonduri extrabugetare);

- participarea la activitãþi de formare continuã;
- decontarea cheltuielilor de transport, în condiþiile legii, pentru personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt

conexe, care nu dispune de locuinþã în localitatea unde are postul;
- plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învãþãmântul superior ºi gratuitate la cazare în

cãmine ºi internate;
- concediu fãrã platã pentru continuarea studiilor sau specializãri;
- compensaþie de la bugetul asigurãrilor sociale de stat a 50% din valoarea cazãrii, mesei ºi a tratamentului

în bazele de odihnã ºi tratament.

Obligaþiile personalului didactic sunt prevãzute în fiºa postului ºi vizeazã:
- obligaþiile prevãzute în statut;
- utilizarea rezultatelor autoevaluãrii elevilor, a evaluãrii ºi a feed-back-ului pentruoptimizarea activitãþii;
- informarea regulatã a elevilor ºi / sau a pãrinþilor acestora privind progresul realizat;
- participarea o datã la 5 ani, la un program de perfecþionare recunoscut ºi acumularea unui numãr minim

de 90 credite pretransferabile;
- rãspunderea disciplinarã pentru încãlcarea îndatoririlor ce le revin, potrivit contractului colectiv de muncã,

precum ºi pentru încãlcarea normelor de comportare care dãuneazã interesului învãþãmântului ºi prestigiului
instituþiei.

3.3.6. Drepturile ºi obligaþiile beneficiarilor unui serviciu
Copiii / elevii / tinerii din învãþãmântul special ºi special integrat, de stat ºi particular, se bucurã de toate

drepturile constituþionale. Nicio activitate educaþionalã organizatã în unitatea de învãþãmânt în care sunt ºcolarizaþi / la
domiciliu nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

3.3.7. Drepturile ºi obligaþiile beneficiarilor serviciului educational
Beneficiarii primari ai învãþãmântului special sunt elevii. Beneficiarii secundari sunt familiile elevilor. Comunitatea

localã ºi societatea, în general, sunt beneficiari terþiari ai învãþãmântului liceal.
Copiii /elevii / tinerii din învãþãmântul special ºi special integrat, de stat ºi particular, se bucurã de toate

drepturile constituþionale. Nicio activitate educaþionalã organizatã în unitatea de învãþãmânt în care sunt ºcolarizaþi / la
domiciliu nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
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Drepturile copiilor / elevilor / tinerilor din învãþãmântul special ºi special integrat se referã, în principal, la:
- acces la toate resursele de reabilitare / recuperare psihointelectualã, medicalã ºi socialã, la alte servicii de

intervenþie specifice, necesare ºi disponibile în comunitate sau în unitãþi specializate;
- rechizite ºcolare gratuite, precum ºi o alocaþie zilnicã de hranã pentru întreaga perioadã a programului

ºcolar; pe perioada vacanþelor, sâmbãta ºi duminica; copiii / elevii / tinerii cu cerinþe educative speciale din
învãþãmântul special ºi special integrat, care se aflã in sistemul de protectie socialã, primesc drepturile  de hranã
prin sistemul de protecþie socialã;

- planuri de învãþãmânt modificate, programe ºcolare adaptate, programe de intervenþie personalizate;
- studii în limba maternã, cu obligativitatea studierii limbii române ca disciplinã de învãþãmânt, pentru elevii

din învãþãmântul aparþinând minoritãþilor naþionale;
- participare ºi ºanse egale la activitãþi extraºcolare organizate în cadrul cluburilor ºcolare ºi palatelor copiilor,

în tabere ºcolare, baze sportive, turistice ºi de agrement, precum ºi la cele organizate chiar în cadrul unitãþilor de
învãþãmânt special, ca activitãþi polivalente, sub forma unor cercuri tehnico-aplicative, cultural-artistice, sportive,
gospodãreºti;

- servicii de transport, masã ºi cazare pentru elevii cu deficienþe, care frecventeazã cursurile ºcolare într-o
altã localitate;

- servicii de transport în cadrul aceleiaºi localitãþi, în cazul copiilor / elevilor cu dificultãþi de autonomie
locomotorie;

- facilitãþi ºi servicii necesare de ordin ambiental, inclusiv privind accesul în instituþie, în raport cu tipul ºi
gradul de deficienþe;

- ºcolarizarea la domiciliu, în cazul imposibilitãþii de deplasare, din motive medicale, pe o perioadã de timp
mai mare de 21 de zile;

- dreptul de a fi evidenþiaþi ºi de a primi premii.

Obligaþiile copiilor / elevilor / tinerilor din învãþãmântul special ºi special integrat se referã, în principal, la:
- frecventarea cursurillor ºi activitãþilor existente în programul unitãþii de învãþãmânt;
- sã aibã o comportare civilizatã ºi o þinutã decentã, atât în unitatea de învãþãmânt, cât ºi în afara ei;
- sã cunoascã ºi sã respecte legile statului, precum ºi regulamentele ºi regulile prin care se asigurã disciplina,

securitatea ºi sãnãtatea în unitatea ºcolarã;
- sã nu distrugã documentele ºcolare, sã nu deterioreze bunurile din patrimoniul unitãþii de învãþãmânt.

Pãrinþii / tutorii legali ai copiilor / elevilor/tinerilor din învãþãmântul special ºi special integrat:
- au dreptul ºi obligaþia de a colabora cu unitatea de învãþãmânt, în vederea realizãrii obiectivelor educaþionale,

a celor de reabilitare / recuperare psihointelectualã ºi medicalã;
- au dreptul de a se implica în sprijinirea activitãþii cadrelor didactice din ºcoalã, în mod independent sau în

cadru organizat, asigurat de Comitetul de pãrinþi al clasei, Consiliul reprezentativ al pãrinþilor / Asociaþia de pãrinþi,
inclusiv prin atragerea de resurse extrabugetare, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale, acordarea
de premii ºi burse elevilor, sprijinirea financiarã a unor activitãþi extraºcolare sau a copiilor care provin din familii cu
situaþie materialã precarã;

- au obligaþia de a însoþi copiii / elevii / tinerii la venirea ºi plecarea de la ºcoalã, la venirea ºi plecarea în
vacanþã, de a delega alte persoane pentru însoþire sau de a declara în scris cã nu este cazul sã-i însoþeascã;

- au obligaþia de a asigura frecvenþa copiilor în unitãþile de învãþãmânt.

3.4. Infrastructura ºi baza materialã necesarã serviciului

3.4.1. Cerinþe legate de imobile
Unitatea de învãþãmânt trebuie sã dispunã de spaþii adecvate procesului de învãþãmânt ºi dotate corespunzãtor

(în concordanþã cu nivelul ºi profilul dezvoltat), prezentând facilitãþi de ordin ambiental (inclusiv privind accesul în
instituþie), în raport cu tipul ºi gradul de deficienþe ºi sã nu foloseascã spaþiile ºcolare pentru activitãþi care nu au
legãturã cu procesul de învãþãmânt  în timpul programului ºcolar.

Trebuie sã existe documente juridice care sã ateste dreptul de folosinþã asupra spaþiilor – acte de proprietate,
contracte de închiriere.

Spaþiile ºcolare trebuie sã fie bine întreþinute pentru a asigura un climat potrivit vârstei  elevilor, sã nu prezinte
zone periculoase care sã nu poatã fi supravegheate.

Spaþiile de învãþãmânt trebuie sã respecte normele prevãzute de Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 1955/1995.
Ele trebuie sã fie în concordanþã cu planul de ºcolarizare prognozat, cu oferta educaþionalã ºi cu specificul activitãþilor
desfãºurate. Spaþiile necesare unei unitãþi de învãþãmânt trebuie sã aibã ºi aviz PSI. Pentru ateliere, laboratoare,
cabinete de instruire practicã, este necesarã avizarea lor ºi din punct de vedere al protecþiei muncii ºi protecþiei
mediului.
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Imobilele în care se furnizeazã serviciul educaþional învãþãmânt  special trebuie sã rãspundã urmãtoarelor
cerinþe constructive ºi de amplasament:

- sã fie situate în zone ferite de surse poluante ºi de zgomote, în afara arterelor de mare circulaþie;
- sã aibã ferestrele claselor orientate spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcþie de zonele climatice;
- între clãdirea unitãþii ºi accesul în curtea acesteia sã fie prevãzut un spaþiu verde cu lãþimea de minim 25 m,

cu rol în reducerea influenþelor zgomotului stradal (dacã este cazul);
- terenul aferent trebuie sã aibã între 10-50 mp / elev / turã, în funcþie de factorii geografici, de mediu –

urban, rural - ºi de specificul unitãþii: cu / fãrã internat ºi cantinã;
- terenul aferent sã fie împrejmuit ºi ales astfel încât sã împiedice bãltirea apei pluviale;
- clãdirile trebuie sã aibã avizul prealabil al inspectoratului de poliþie sanitarã ºi medicinã preventivã judeþean /

al municipiului Bucureºti.

3.4.2. Facilitãþi ºi cerinþe
Funcþionarea claselor nu va putea avea loc în internate decât în situaþii excepþionale, cu avizul inspectoratului

de poliþie sanitarã ºi medicinã preventivã, la nivel teritorial.
Clãdirile în care se furnizeazã serviciul învãþãmânt special trebuie sã fie prevãzute cu rampe de acces pentru

persoanele cu nevoi speciale.
În interiorul unitãþilor de învãþãmânt circulaþia elevilor va fi separatã de cea pentru activitãþile gospodãreºti.
În cazul înfiinþãrii unui centru ºcolar pentru educaþie incluzivã, baza didactico-materialã a unitãþii de învãþãmant

în care s-a înfiinþat este preluatã ºi va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puþin zece dintre urmãtoarele spaþii / utilitãþi,
cu obligaþia de a le realiza în totalitate în decursul urmãtorilor trei ani:

- sãli de clasã;
- cabinete pentru terapii specifice ºi consiliere;
- cabinet pentru comisia internã de evaluare continuã;
- salã de sport ºi cabinet de cultura fizicã medicalã / kinetoterapie;
- laboratoare ºi cabinete pentru învãþarea limbilor strãine ºi de informaticã;
- ateliere pentru activitãþi practice sau de profesionalizare;
- salã de festivitãþi;
- ludoteca;
- biblioteca / centru de documentare metodico-ºtiintificã ºi în domeniul legislaþiei ºcolare, care beneficiazã

ºi de o salã de lecturã;
- baza logisticã necesarã desfãºurãrii activitãþilor de formare ºi de editare de materiale didactice;
- salã de mese ºi bloc alimentar;
- spaþii de joacã special amenajate pentru copii.

3.4.3. Cerinþe tehnice ºi sanitare
Unitãþile ºcolare din învãþãmântul special trebuie sã respecte urmãtoarele cerinþe specifice, impuse prin

Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 1955/1995 :
1. Cerinþe tehnice ºi sanitare impuse de regimul de încãlzire:
a) oscilaþiile de temperaturã din interiorul încãperilor nu vor depãºi 2°C în perioada în care copiii ºi tinerii se

aflã în încãperile respective;
b) diferenþele dintre temperatura încãperilor destinate activitãþii sau odihnei copiilor ºi cea a anexelor (coridoare,

vestiare º.a.) nu vor depãºi 2°C, pentru unitãþile de ante-preºcolari ºi preºcolari, ºi 3°C, pentru unitãþile ºcolare ºi
de învãþãmânt superior;

c) sistemele de încãlzire utilizate nu trebuie sã permitã degajarea de substanþe toxice în încãperi. Pentru
evitarea unor accidente toxice se interzice, în toate instituþiile pentru copii ºi tineri, utilizarea pentru încãlzire a
sobelor metalice; suprafaþa de încãlzire va avea o temperaturã ce nu va depãºi 70-80°C, pentru a nu  scãdea
umiditatea relativã sub 30%;

d) corpurile de încãlzire centralã din încãperile unitãþilor pentru antepreºcolari ºi preºcolari ºi din sãlile de
educaþie fizicã ºcolarã vor fi prevãzute cu grilaje de protecþie pentru evitarea accidentelor; pentru evitarea accidentelor
prin arsuri se vor monta în dreptul uºilor sobelor, în sezonul rece, paravane protectoare din materiale ignifuge;

e) în dormitoare, sãli de clasã, sãli de sport ºi laboratoare se vor asigura pardoseli din materiale izoterme
(parchet, duºumea) sau izolaþii termice (linoleum). Pentru laboratoarele de chimie pavimentul va fi acoperit cu
suprafeþe care sã permitã spãlarea periodicã a acestuia. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii.

2. Cerinþe privind ventilaþia:
a) în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncãlzirii încãperilor, se vor folosi mijloace de reducere a însoririi

directe ºi metode de intensificare a ventilaþiei;
b) toate încãperile destinate copiilor ºi tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilaþie trebuie sã

asigure o primenire a aerului de cel puþin 3 schimburi pe orã în sãlile de clasã ºi de cursuri pentru elevi ºi
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5 schimburi pe orã, în grupurile sanitare. Eficienþa ventilaþiei se va aprecia prin metode de laborator (nivelul
aeromicroflorei);

c) viteza curenþilor de aer din încãperile destinate copiilor ºi tinerilor nu va depãºi 0,3 m/s;
d) ventilaþia prin deschiderea ferestrei se va realiza în aºa fel, încât sã se evite disconfortul termic ºi sã se

asigure înlãturarea continuã a aerului viciat;
e) pentru asigurarea unei ventilaþii naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafaþã totalã de cel puþin

1/50 din suprafaþa încãperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior ºi în sus;
f) încãperile destinate copiilor ºi tinerilor se vor ventila în pauzele din timpul programelor de activitate prin

deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii ºi tinerii vor pãrãsi obligatoriu încãperea;
g) aerisirea largã a dormitoarelor ºi a sãlilor de mese se va efectua în perioadele în care copiii nu se aflã în

aceste încãperi;
h) la calcularea cubajului, în încãperile destinate pentru copii ºi tineri, nu se va lua în calcul (cu excepþia

sãlilor de educaþie fizicã) o valoare a înãlþimii mai mare de 3 m.
3. Cerinþe privind iluminatul:
a) în încãperile destinate activitãþii copiilor ºi tinerilor se va asigura un iluminat natural direct, cu un raport

luminos de 1/4 - 1/5, iar în cele pentru odihna acestora de 1/6 - 1/8; în sãlile de desen ºi în ateliere raportul luminos
va fi de 1/3;

b) la locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stângã. Se va evita reducerea iluminatului
natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori închise folosite la zugrãvirea interioarelor;

c) se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, în funcþie de specificul ºi dificultatea sarcinii vizuale
(tablã, loc de lucru în ateliere, sãli de lecturã, sãli de desen º.a.);

d) iluminatul artificial trebuie sã asigure o iluminare uniformã a spaþiilor în care se desfãºoarã activitatea, sã
evite efectele de pâlpâire (stroboscopic), fenomenele de strãlucire ºi de modificare a culorilor. În acest scop,
pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel puþin douã de culori diferite,
prevãzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor;

e) în exploatarea sistemelor de iluminat se vor avea în vedere prevederile normativelor referitoare la verificarea
instalaþiilor electrice ºi la înlocuirea lãmpilor uzate, curãþarea periodicã a echipamentului de iluminat ºi a suprafeþelor
reflectorizante din încãpere (geamuri, pereþi, tavan).

4. Cerinþe privind vestiarele ºi spaþiile sanitare:
- vestiare ºi grupuri sanitare, separate pe sexe
În laboratoarele ºcolare vor fi asigurate urmãtoarele condiþii:
a) iluminat artificial de minimum 300 lucºi ºi iluminat natural cu raport luminos între suprafaþa ferestrelor ºi

cea a podelei de 1/3-1/4;
b) temperaturã de 18-20°C, umiditate relativã de 30-60% ºi o vitezã a curenþilor de aer de 0,2-0,3 m/s.;
c) cubaj de aer de minimum 6 m3 pentru un elev;
d) amenajarea în laboratoarele de chimie a unor niºe cu hote prevãzute cu un sistem eficient de absorbþie a

gazelor degajate;
e) obþinerea autorizaþiei sanitare ºi de protecþie a muncii speciale de cãtre laboratoarele de chimie care

posedã substanþe toxice;
f) manipularea substanþelor toxice numai de cãtre profesorii ºi laboranþii instruiþi ºi numai în niºe;
g) respectarea strictã a normelor de protecþie a muncii ºi de prevenire a incendiilor (inclusiv închiderea uºilor

de intrare a laboratoarelor de chimie spre interiorul acestora ºi pãstrarea substanþelor chimice în dulapuri închise
sub cheie, iar pentru cele toxice, în recipiente cu semnul „cap de mort” ºi cu denumirea substanþelor respective);

h) montarea în laboratoarele de chimie a instalaþiilor de apã ºi gaze;
i) acoperirea meselor de lucru în laboratoarele de chimie cu materiale acido- ºi alcalo-rezistente ºi uºor

lavabile;
j) interzicerea depozitãrii în niºele din laboratoarele de chimie a substanþelor chimice sau a altor materiale;
k) dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim-ajutor specifice substanþelor toxice existente în laborator;
l) în laboratoarele de chimie, la orele în care se efectueazã experienþe, elevii vor purta obligatoriu halate de

protecþie.
În atelierele ºcolare se vor asigura urmãtoarele condiþii:
a) cubaj de aer de 9-15 m3 pentru un elev, în funcþie de specificul activitãþii;
b) temperaturã interioarã de 16°C în sezonul rece, în atelierele în care activitatea necesitã efort fizic mediu

sau mare (tâmplãrie, lãcãtuºerie, prelucrãri prin aºchiere), iar în celelalte, de +18°C;
c) iluminat natural cu raport luminos între suprafaþa ferestrelor ºi cea a podelei de 1/3-1/4;
d) iluminat artificial general de minimum 300 lucºi, combinat în funcþie de specificul activitãþii cu iluminatul

local;
e) amplasarea de grãtare în atelierele cu paviment de mozaic sau de beton;
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f) situarea înãlþimii bancului de lucru în atelierele de lãcãtuºerie la nivelul cotului îndoit lipit de torace ± 5 cm.
În acest scop se vor monta minimum 3 înãlþimi ale menghinei, iar pentru elevii cu staturã foarte micã se vor aºeza
grãtare de lemn sub picioare;

g) montarea de sisteme de ventilaþie artificialã, eficiente în atelierele în care, în urma activitãþii, apar pulberi,
gaze sau vapori;

h) adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor;
i) diferenþierea sarcinilor de lucru dupã sex, indicatori antropometrici (somatometrici), vârstã, eventuale

tulburãri ale stãrii de sãnãtate a elevilor;
j) interzicerea pãstrãrii în ateliere a hainelor de stradã ºi a ghiozdanelor elevilor;
k) purtarea obligatorie, în timpul activitãþii, a echipamentului de protecþie (halate, iar în atelierele de prelucrãri

prin aºchiere, ochelari de protecþie, bascuri pentru bãieþi ºi basmale pentru fete);
l) dotarea atelierelor de mecanicã ºi de tâmplãrie cu truse de prim-ajutor în caz de accidente;
m) dotarea atelierelor de mecanicã ºi de prelucrare a lemnului cu chiuvete pentru spãlarea mâinilor (potrivit

STAS 1478-90), sãpun ºi prosop de hârtie;
n) interzicerea depozitãrii în atelierele ºcolare a altor materiale ºi unelte de lucru decât cele care se folosesc

curent în activitatea de instruire practicã în ziua respectivã;
o) respectarea întocmai a contraindicaþiilor medicale temporare sau definitive, condiþionate de eventualele

tulburãri ale stãrii de sãnãtate a elevilor.
În cadrul activitãþilor specifice, la instruirea practicã a elevilor, conducerile unitãþilor respective rãspund de

aplicarea tuturor mãsurilor de prevenire a accidentãrii elevilor sau a contractãrii unor îmbolnãviri de cãtre aceºtia
(boli transmisibile, intoxicaþii etc.).

3.4.4. Întreþinere
Spaþiile necesare unei unitãþi de învãþãmânt trebuie sã aibã ºi autorizaþie sanitarã ºi aviz PSI. Ele sunt anual

verificate de cãtre autoritãþile sanitare ºi de inspectoratul pentru situaþii de urgenþã. În urma acestor controale,
unitatea de învãþãmânt poate pierde autorizaþia sanitarã / avizul PSI, dacã se constatã încãlcãri ale legislaþiei
specifice sau nerespectarea recomandãrilor fãcute de cãtre cele douã autoritãþi.

Unitãþile trebuie sã fie racordate la sistemele publice de canalizare sau, în lipsa acestora, sã-ºi prevadã
instalaþii proprii pentru colectarea, tratarea ºi evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere ºi a apelor uzate, nepoluante.

3.4.5. Consum legat direct de furnizarea serviciului
 În standardele de acreditare sunt prevãzute ºi dotãrile cu echipament informatic ºi de comunicare  pe care o

unitate de învãþãmânt trebuie sã le deþinã, inclusiv ºi  pentru spaþiile auxiliare ºi administrative.

3.4.6. Consumul indirect la furnizarea serviciului (utilitãþi)
Pentru realizarea activitãþilor specifice:
Furnizorul de educaþie va asigura desfãºurarea activitãþii instructiv-educative în condiþiile cerute de Ordinul

Ministrului Sãnãtãþii nr. 1955/1995 privind Normele de igienã privind unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea
copiilor ºi tinerilor. Astfel, consumurile energetice vor asigura o temperaturã de 18-20° C în sãlile de clasã (18 –
19°C în dormitoare), un iluminat artificial cu 300 lucºi (200 de lucºi pentru sãlile de educaþie fizicã) sau pentru
iluminatul incandescent 150 lucºi sau minimum 24 W/mp, precum ºi necesarul de apã, în funcþie de numãrul
elevilor. Se vor asigura materialele necesare întreþinerii stãrii permanente de curãþenie, a curãþeniei generale, a
dezinfecþiei ºi dezinsecþiei spaþiilor.

Pentru realizarea activitãþilor conexe:
Consumul indirect va fi calculat în funcþie de caracteristicile spaþiilor auxiliare ºi / sau de numãrul elevilor

beneficiari ai acestora, astfel încât sã rãspundã cerinþelor sanitare specificate prin Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr.
1955/1995 privind Normele de igienã privind unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea copiilor ºi tinerilor.

3.5. Furnizarea serviciului

3.5.1. Modalitãþi de furnizare a serviciului
Serviciul se furnizeazã prin interacþiune directã, individualã sau de grup, cu beneficiarul, în spaþiile special amenajate

ºi dotate (sãli de clasã, ateliere, laboratoare, cabinete) sau la domiciliul acestuia (în cazul ºcolarizãrii la domiciliu).

3.5.2. Activitãþile care sunt incluse în servicii
Activitãþi incluse în serviciul educaþional învãþãmânt special ºi special integrat ºi asigurate gratuit:
1. proiectarea didacticã anualã ºi semestrialã;
2. proiectãri ale activitãþilor didactice teoretice ºi practice flexibile, adaptate fiecãrui copil / elev / tânãr;
3. lecþii, lucrãri practice în laboratoare sau ateliere ºcolare, în care situaþiile de învãþare, strategiile, materialele,

metodele, mijloacele ºi resursele sunt adaptate pentru realizarea progresului ºcolar a fiecãrui elev;
4. activitãþi complementare de educaþie terapeuticã, complexã ºi integratã;
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5. activitãþi de intervenþie specificã (de reabilitare / recuperare);
6. evaluarea ºi informarea regulatã a beneficiarilor indirecþi cu privire la progresele realizate.

Orarul activitãþilor ºcolare este elaborat de o comisie internã constituitã prin decizia directorului unitãþii de
învãþãmânt, cu respectarea cerinþelor pedagogiei speciale (durata orei de curs ºi a activitãþilor de intervenþie
terapeuticã specificã este, de regulã, de 45 de minute, iar a recreaþiilor de 15 minute, cu excepþia recreaþiei mari,
consecutive celei de a doua sau a treia ore de curs, care este de 30 de minute; învãþãmântul preofesional ºi liceal
special are ora de curs de 50 de minute, pauzele de 10 minute, iar pauza mare de 20 de minute).

Activitatea ºcolarã începe, de regulã, la ora 8.00 ºi se desfãºoarã, pentru învãþãmântul obligatoriu, numai în
programul de dimineaþã.

Conþinutul procesului de învãþãmânt special este structurat în planuri de învãþãmânt, programe ºi manuale
ºcolare, alte materiale suport ale învãþãrii (corelate cu tipul ºi gradul deficienþei), avizate de Consiliul Naþional
pentru Curriculum, la propunerea Comisiei Naþionale pentru Educaþie Specialã.

Planurile de învãþãmânt cuprind, la toate nivelurile de învãþãmânt special ºi pentru fiecare tip de deficienþã,
discipline obligatorii ºi opþionale / obiectele de studiu, cu numãr de ore ºi activitãþi specifice de intervenþie, alte
activitãþi educaþionale prevãzute pentru fiecare clasã, activitãþi cu grupe de copii / elevi sau de muncã individualã,
însoþite de timpul afectat fiecãruia.

În instituþiile ºi structurile de învãþãmânt special care utilizeazã planurile de învãþãmânt de la învãþãmântul de
masã, se vor aplica programele ºcolare ºi manualele subsecvente.

Comisiile interne de evaluare continuã pot recomanda, pentru o anumitã grupã / clasã de învãþãmânt special,
pentru un grup de copii / elevi cu cerinþe educative speciale sau pentru un anumit copil / elev ce cerinþe educative
speciale, adaptarea unui plan de învãþãmânt sau a unei programe ºcolare sau pot stabili aplicarea un anumit plan
de învãþãmânt, dintre cele în vigoare pentru învãþãmântul special sau de masã.

Activitãþi care nu sunt incluse in servicii ºi la care beneficiarii nu trebuie sã contribuie din punct de vedere
financiar:

1. participarea la concursuri/olimpiade ºcolare naþionale sau internaþionale, cuprinse în calendarul propriu al
inspectoratelor ºcolare judeþene sau în cel al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului;

2. servicii medicale în interiorul unitãþii de învãþãmânt;
3. servicii de transport, masã ºi cazare pentru elevii cu deficienþe care frecventeazã cursurile ºcolare într-o

altã localitate;
4. servicii de transport în cadrul aceleiaºi localitãþi, în cazul copiilor / elevilor cu dificultãþi de autonomie

locomotorie.

Activitãþi care nu sunt incluse in servicii ºi la care beneficiarii trebuie sã contribuie din punct de vedere financiar:
1. anumite concursuri ºcolare cu taxã de participare;
2. servicii de transport,  altele decât cele asigurate prin microbuze ºcolare furnizate de Ministerului Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
3. servicii de odihnã ºi recreere -  tabere, excursii etc.

Conþinutul educaþiei speciale se completeazã, la toate nivelurile de organizare a învãþãmântului, cu activitãþi
extracurriculare ºi extraºcolare.

Activitãþile extracurriculare se desfãºoarã în unitatea specialã de învãþãmânt, în unitãþi ºcolare obiºnuite sau
combinat, în ambele. Aceste activitãþi se organizeazã pentru copiii cu deficienþe, pe cât posibil împreunã cu copiii /
elevii voluntari din ºcoala de masã. Se pot organiza activitãþi extracurriculare ºi ca activitãþi polivalente, sub forma
unor cercuri tehnico-aplicative, cultural-artistice, cultural-artistice, sportive, gospodãreºti. Copiii/elevii cu cerinþe
educative speciale au acces liber la toate activitãþile extracurriculare organizate în cadrul cluburilor ºi palatelor
copiilor, în tabere ºcolare, baze sportive, turistice ºi de agrement ale altor unitãþi care organizeazã alte activitãþi,
beneficiind de drepturile stipulate în legislaþia în vigoare a învãþãmântului special.

Activitãþile extraºcolare se pot organiza în colaborare cu asociaþiile de profil. Calendarul acestora se întocmeºte
la începutul fiecãrui an ºcolar ºi se aprobã de cãtre Comisia Naþionalã pentru Educaþia Specialã.

3.5.3. Cerinþele de calitate care sunt legate de activitãþile de mai sus
Cerinþele care privesc asigurarea calitãþii activitãþilor furnizate prin serviciul învãþãmânt special se referã la:
- proiectarea  adecvatã a activitãþilor instructiv-educative, þinând cont de tipul ºi de gradul de deficienþã;
- asigurarea logisticii ºi organizarea spaþiului de instruire ºi educare a elevilor pentru buna desfãºurare a activitãþilor;
- realizarea procesului instructiv-educativ, utilizând strategii, materiale, metode, mijloace ºi resurse adaptate

pentru realizarea progresului ºcolar al fiecãrui elev;
- realizarea unor activitãþi de intervenþie specificã, care sã conducã la reabilitarea / recuperarea fiecãrui

copil / elev / tânãr cu cerinþe educative speciale;
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- gestionarea activitãþilor conexe, astfel ca acestea sã susþinã buna desfãºurare a procesului instructiv-
educativ.

3.5.4. Durata serviciului
Durata de ºcolarizare în diferite unitãþi sau structuri de învãþãmânt special este aceeaºi cu cea din învãþãmântul

de masã, cu unele excepþii:
- durata de calificare pentru nivelul 2 este de 3 ½ ani;
- durata de ºcolarizare a disciplinelor fundamentale prevãzute în planul de ºcolarizare al claselor I-VI, în regim

comasat, pentru elevii cu tulburãri socio-afective ºi de comportament sau pentru alte persoane cu cerinþe educative
speciale care nu au încheiat, pânã la vârsta de 16 ani, cursurile învãþãmântului general obligatoriu, este de 1 an.

3.6. Asigurarea calitãþii serviciului

3.6.1.Elaborarea unui set de indicatori
Instrumentele de mãsurare a gradului de realizare a unei activitãþi desfãºurate de o organizaþie furnizoare de

educaþie prin raportare la standarde. Evaluarea calitãþii educaþiei are în vedere urmãtorii 43 de indicatori:
1. Existenþa, structura ºi conþinutul documentelor proiective(proiectul de dezvoltare ºi planul de implementare);
2. Organizarea internã a unitãþii de învãþãmânt;
3. Existenþa ºi funcþionarea sistemului de comunicare internã  ºi externã;
4. Funcþionarea curentã a unitãþii de învãþãmânt;
5. Existenþa ºi funcþionarea sistemului de gestionare a informaþiei; înregistrarea, prelucrarea ºi utilizarea

datelor ºi informaþiilor;
6. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi;
7. Asigurarea securitãþii tuturor celor implicaþi în activitatea ºcolarã, în timpul desfãºurãrii programului;
8. Asigurarea serviciilor de orientare ºi consiliere pentru elevi;
9. Existenþa ºi caracteristicile spaþiilor ºcolare;
10. Dotarea spaþiilor ºcolare;
11. Accesibilitatea spaþiilor ºcolare;
12. Utilizarea spaþiilor ºcolare;
13. Existenþa, caracteristicile ºi funcþionalitatea spaþiilor administrative;
14. Existenþa, caracteristicile ºi funcþionalitatea spaþiilor auxiliare;
15. Accesibilitatea spaþiilor auxiliare;
16. Utilizarea spaþiilor auxiliare;
17. Dotarea cu mijloacele de învãþãmânt ºi cu auxiliare curriculare;
18. Existenþa ºi dezvoltarea fondului bibliotecii ºcolare/ centrului de informare ºi documentare;
19. Dotarea cu  tehnologie informaticã ºi de comunicare;
20. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învãþãmânt ºi auxiliarelor curriculare;
21. Procurarea ºi utilizarea documentelor ºcolare ºi a actelor de studii;
22. Managementul personalului didactic ºi de conducere;
23. Managementul personalului didactic auxiliar ºi personalului nedidactic;
24. Definirea ºi promovarea ofertei educaþionale;
25. Existenþa parteneriatelor cu reprezentanþi ai comunitãþii;
26. Proiectarea curriculumului;
27. Realizarea curriculumului;
28. Evaluarea  rezultatelor ºcolare;
29. Evaluarea rezultatelor la activitãþile extracurriculare (extraclasã ºi extraºcolare);
30. Activitatea ºtiinþificã;
31. Activitatea metodicã a cadrelor didactice;
32. Constituirea bugetului ºcolii;
33. Execuþia bugetarã;
34. Existenþa ºi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituþionalã;
35. Existenþa ºi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitãþii;
36. Dezvoltarea profesionalã a personalului;
37. Revizuirea ofertei educaþionale ºi a proiectului de dezvoltare;
38. Existenþa ºi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluãrii învãþãrii;
39. Evaluarea calitãþii activitãþii corpului profesoral;
40. Optimizarea accesului la resursele educaþionale;
41. Constituirea bazei de date a unitãþii de învãþãmânt;
42. Asigurarea accesului  la oferta educaþionalã a ºcolii;
43. Constituirea ºi funcþionarea structurilor responsabile cu evaluarea internã a calitãþii.
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Pentru evaluarea acestui  tip de instituþii, prin raportare la specificul activitãþilor desfãºurate, se pot utiliza ºi
urmãtorii indicatori din SNIE:

• Ponderea personalului didactic calificat;
• Ponderea personalului didactic necalificat;
• Ponderea personalului didactic cu timp integral de lucru (normã întreagã);
• Ponderea personalului didactic cu timp parþial de lucru (normã parþialã);
• Rata de supravieþuire pe clase;
• Rata abandonului ºcolar;
• Rata brutã de cuprindere ºcolarã în toate nivelurile de învãþãmânt;
• Rata de absolvire.

Indicatorii de risc ºi de rezultat pentru care învãþãmântul preºcolar furnizeazã date statistice sunt:
Indicatori de risc:
• Nivelul de educaþie al familiei;
• Nivelul economic al familiei;
• Procentul elevilor din familii dezorganizate;
• Componenþa familiei;
• Timpul mediu de deplasare la ºcoalã;
• Proporþia grupurilor vulnerabile în populaþia ºcolarã;
• Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuã;
• Mobilitatea cadrelor didactice;
• Calificarea personalului;
• Infrastructura pentru educaþie;
• Numãr mediu de volume ºi publicaþii pe elev;
• Numãrul mediu de elevi înscriºi la bibliotecã;
• Utilizarea TIC;
• Absenteismul motivat;
• Absenteismul nemotivat;

Indicatori de rezultat:
• Rate de supravieþuire;
• Situaþia ºcolarã la sfârºitul cursurilor;
• Situaþia ºcolarã la sfârºitul cursurilor, înainte de susþinerea examenelor de corigenþã, pentru elevi aparþinând

grupurilor vulnerabile;
• Rezultatele la examenele de absolvire;
• Destinaþia elevilor dupã parcurgerea fiecãrui nivel de învãþãmânt.

3.6.2. Metode de înregistrare a plângerilor
Fiecare unitate de învãþãmânt gestioneazã un registru de intrãri / ieºiri ale documentelor  (corespondenþe,

sesizãri ºi rãspunsuri) ºi trebuie sã aibã proceduri interne cu privire la gestionarea acestora.
Unitatea de învãþãmânt este obligatã sã rãspundã petenþilor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrãrii

sesizãrilor.

3.6.3. Procedurile pentru asigurarea calitãþii
Pentru a se asigura un nivel minim de calitate al serviciului, dar ºi în vederea îndeplinirii aºteptãrilor beneficiarilor,

la nivelul oricãrei organizaþii  furnizoare de educaþie trebuie sã existe proceduri de  evaluarea ºi revizuirea periodicã
a activitãþii.

Procedurile obligatorii (la nivelul fiecãrei unitãþi pot exista ºi alte proceduri) sunt urmãtoarele:
- de autoevaluare instituþionalã;
- de asigurare a calitãþii;
- de iniþiere, monitorizare ºi revizuire periodicã a programelor ºi activitãþilor;
- de optimizare a evaluãrii învãþãrii;
- de evaluare periodicã a calitãþii corpului profesoral.
Unitãþile ºcolare deþin ºi aplicã proceduri interne prin care rezultatele evaluãrii ºi monitorizãrii calitãþii, ale

autoevaluãrii instituþionale ºi ale evaluãrii rezultatelor învãþãrii pot duce la revizuirea ofertei educaþionale ºi la
modificarea proiectului de dezvoltare.
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