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Bună ziua, 

 

Referitor la solicitarea dvs., înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr. 37.327/10.08.2017, vă 

comunicăm următoarele: 

De la momentul apariției Legii nr. 8/2016 până în prezent, Ministerul Educației Naționale a întreprins 

mai multe acțiuni pentru asigurarea drepturilor copiilor cu dizabilități și/sau CES cuprinși în sistemul de 

educație și formare profesională, dintre care pot fi menționate: 

a) elaborarea/revizuirea legislației care să susțină incluziunea elevilor/copiilor/tinerilor cu CES: 

* normele metodologice specifice pentru aplicarea Legii 6/2016, respectiv Metodologia pentru 

asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare (OMEN nr. 3124/20.01.2017 

* Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în 

grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum 

și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. (Ordinul comun: Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor,  Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Educaţiei Naţionale și 

Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016) 

* Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. 

Metodologia privind alocarea sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază 

copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă sau școlarizați în 

învățământul special, proiect aflat în circuit de avizare pentru a fi aprobat prin H.G 

b)   elaborarea și îmbunătățirea prevederilor legale/metodologice privind discriminarea/segregarea și 

incluziunea persoanelor din grupurile dezavantajate. A fost elaborată Metodologia privind interzicerea 

segregării școlare și Planul de acțiune pentru desegregarea școlară și creșterea calității educației în 

unitățile de învățământ  preuniversitar din România (OMEN nr. 6.134/21.12.2016 și OMEN nr. 

6.158/22.12.2016) 

c) s-au organizat grupuri de lucru pentru elaborarea noilor planuri cadru, programe școlare  pentru 

învățământul special, clasele I-VIII. 



 

În ceea ce privește punctul de contact, precizăm că acesta s-a înființat în 2017 și este alcătuit din 

specialiști din Direcțiile Învățământ Universitar, Preuniversitar și Management Strategic și Politici 

Publice. Având în vedere momentul înființării acestui punct de contact, precum și faptul că până în 

prezent nu am primit sesizări pe această temă, nu vă putem oferi un răspuns la întrebările 2, 3, 4, 6. 

Punctul de contact nu are o organigramă având în componență trei specialiști din direcțiile specificate 

mai sus. 

Punctul de contact nu a încheiat și nu are în derulare contracte de colaborare profesională. 
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