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R E G U L A M E N T U L 
de organizare ᗰi funcᘰionare a învူᘰူmântului special ᗰi special integrat 

 
   I Prevederi generale 
 
 Art. 1 Invatamantul pentru persoanele cu deficiente care se desfasoara in scolile 
speciale  se numeste invatamant special; 
 Art. 2 Invatamantul de masa in care se scolarizeaza copii/elevi cu deficiente se 
transforma in invatamant special integrat. 
 Art. 3 (1) Învူᘰူmântul special ᗰi special integrat este parte integrantူ a sistemului 
naᘰional de învူᘰူmânt din România, coordonat de MEdC. 
 (2) Învူᘰူmântul special, de nivel preᗰcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal 
ᗰi postliceal pentru persoane cu cerinᘰe educaᘰionale speciale (cu deficienᘰe/ 
handicap/tulburူri sau dificultူᘰi de învူᘰare) se organizeazူ în conformitate cu 
prevederile art. 58 din Constituᘰia României, ale capitolului VI din Legea 
învူᘰူmântului, ale capitolelor VI ᗰi VII din Statutul personalului didactic ᗰi ale 
capitolului IX din Regulamentul de organizare ᗰi funcᘰionare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt 
preuniversitar. 
 (3) Integrarea ᗰcolarူ a copiilor cu CES se realizeazူ individual sau prin grupe în 
unitူᘰile de învူᘰူmânt de masူ sau prin clase compacte cu elevi cu deficienᘰe care 
funcᘰioneazူ în ᗰcolile de masူ. 
 Art. 4 Învူᘰူmântul special se realizeazူ pe baza principiilor învူᘰူmântului 
democratic, a accesului tuturor copiilor la orice formူ de educaᘰie, a dreptului la 
educaᘰie diferenᘰiatူ ᗰi la pluralism educaᘰional, a dreptului la educaᘰie la toate 
nivelurile, indiferent de condiᘰia socialူ sau materialူ, de sex, rasူ, naᘰionalitate, 
apartenenᘰူ politicူ, sau religioasူ sau vreo altူ îngrူdire ce ar putea constitui o 
discriminare. 
 Art. 5 Protecᘰia socialူ a elevilor din învူᘰူmântul special ᗰi special integrat se 
realizeazူ în conformitate cu legislaᘰia în vigoare privind protecᘰia socialူ a persoanelor 
cu handicap/deficienᘰe. 

Art. 6  Învူᘰူmântul special din România este gratuit, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Art. 7 Organizarea ᗰi funcᘰionarea învူᘰူmântului special: 
- ia în considerare experienᘰa în domeniu a învူᘰူmântului românesc; 
- respectူ convenᘰiile ᗰi tratatele la care România este parte semnatarူ, 

precum ᗰi alte documente internaᘰionale relevante în domeniu. 
Art. 8 Prevederile legale în vigoare privind organizarea ᗰi funcᘰionarea generalူ a 

învူᘰူmântului din România sunt valabile ᗰi pentru învူᘰူmânt special, dacူ nu sunt 
menᘰionate expres prevederi specifice, prin prezentul regulament sau alte acte normative 
emise de Guvernul României ori de MEdC     
 
          II  Concepte ᗰi principii 
 
 Art. 9 În învူᘰူmântul special se utilizeazူ urmူtoarea terminologie:  
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Deficienᘰူ - absenᘰa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcᘰii 
(anatomice, fiziologice sau psihice) a individului, rezultând în urma unei maladii, 
accident sau perturbare, care îi împiedicူ participarea normalူ la activitate în societate. 

Incapacitate – limitူri funcᘰionale cauzate de disfuncᘰionalitူᘰi (deficienᘰe) fizice, 
intelectuale sau senzoriale, de condiᘰii de sူnူtate ori de mediu  ᗰi care reduc 
posibilitatea individului de a realiza o activitate (motricူ sau cognitivူ) sau un 
comportament. 

Handicap – dezavantaj social rezultat în urma unei deficienᘰe sau incapacitူᘰi ᗰi care 
limiteazူ sau împiedicူ îndeplinirea de cူtre individ a unui rol aᗰteptat de societate. 
      Dizabilitatea - rezultatul sau efectul unor relaᘰii complexe dintre starea de sူnူtate a 
individului, factorii personali ᗰi factorii externi care reprezintူ circumstanᘰele de viaᘰူ 
ale acestui individ. Datoritူ acestei relaᘰii, impactul diverselor medii asupra aceluiaᗰi 
individ, cu o stare de sူnူtate datူ, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul 
generic pentru afectူri, limitူri ale activitူᘰii ᗰi restricᘰii de participare – conform CIF*. 

Afectarea - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei funcᘰii 
fiziologice (inclusiv funcᘰiile mintale). Prin noᘰiunea de anormalitate înᘰelegem aici 
variaᘰiile semnificative de la norma stabilitူ statistic (adicူ o deviaᘰie de la media 
populaᘰiei stabilitူ conform normelor standard mူsurate) ᗰi ea trebuie utilizatူ exclusiv 
în acest sens - conform CIF*. 

Funcᘰionarea - termen generic pentru funcᘰiile organismului, structurile corpului, 
activitူᘰi ᗰi participare. Ele denotူ aspectele pozitive ale interacᘰiunii dintre individ (care 
are o problemူ de sူnူtate) ᗰi factorii contextuali în care se regူseᗰte (factori de mediu 
ᗰi personali) – conform CIF*. 

Cerinᘰele educative speciale (CES) - necesitူᘰi educaᘰionale suplimentare, 
complementare obiectivelor generale ale educaᘰiei adaptatူ particularitူᘰilor individuale 
ᗰi celor caracteristice unei anumite deficienᘰe sau tulburူri/dificultူᘰi de învူᘰare, 
precum ᗰi o asistenᘰူ complexူ (medicalူ, socialူ, educaᘰionalူ etc.). 

Educaᘰia specialူ - formူ adaptatူ de pregူtire ᗰcolarူ ᗰi asistenᘰူ complexူ 
(medicalူ, educaᘰionalူ, socialူ, culturalူ) destinatူ persoanelor care nu reuᗰesc sူ 
atingူ temporar sau pe toatူ durata ᗰcolarizူrii nivelurile instructiv-educative 
corespunzူtoare vârstei, cerute de învူᘰူmântul obiᗰnuit. 

Educaᘰia ᗰcolarူ a copiilor cu cerinᘰe educative speciale trebuie sူ corespundူ 
nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin evaluarea adecvatူ a potenᘰialului de 
învူᘰare/dezvoltare ᗰi prin asigurarea reabilitူrii – recuperူrii ᗰi compensူrii 
deficienᘰelor ori tulburူrilor, dificultူᘰilor de învူᘰare. 

Integrarea ᗰcolarူ - proces de adaptare a copilului la cerinᘰele ᗰcolii pe care o 
urmeazူ, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului ᗰcolar 
(clasူ) ᗰi de desfူᗰurare cu succes a prestaᘰiilor ᗰcolare. Asimilarea de cူtre copil a 
statusului de elev este rezultatul unor modificူri interne în echilibrul dintre anumite 
dominante de personalitate cu consecinᘰe în planul acᘰiunii sale. 

Adaptarea curricularူ - corelarea conᘰinuturilor componentelor curriculumului 
naᘰional cu posibilitူᘰile elevului cu cerinᘰe educative speciale din perspectiva 
finalitူᘰilor procesului de adaptare ᗰi de integrare ᗰcolarူ ᗰi socialူ a acestuia. Aceasta se 
realizeazူ de cူtre cadrele didactice de sprijin/itinerante împreunူ cu cadrul didactic de 
la clasူ prin eliminare, substituire sau adူugare de conᘰinuturi în concordanᘰူ cu 
obiectivele ᗰi finalitူᘰile propuse prin planul de intervenᘰie personalizat. 
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Incluziune - procesul de pregူtire a unitူᘰilor de învူᘰူmânt pentru a cuprinde în 
procesul de educaᘰie pe toᘰi membrii comunitူᘰii, indiferent de caracteristicile, 
dezavantajele sau dificultူᘰile acestora.  

Educaᘰia incluzivူ - proces permanent de îmbunူtူᘰire a instituᘰiei ᗰcolare, având ca 
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susᘰine 
participarea la procesul de învူᘰူmânt a tuturor persoanelor din cadrul unei comunitူᘰi. 

ᗠcoala incluzivူ - unitate de învူᘰူmânt în care se asigurူ o educaᘰie pentru toᘰi 
copiii ᗰi reprezintူ mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. 
Copiii din aceste unitူᘰi de învူᘰူmânt beneficiazူ de toate drepturile ᗰi serviciile sociale 
ᗰi educaᘰionale conform principiului „resursa urmeazူ copilul”. 

Centrul ᗰcolar pentru educaᘰie incluzivူ - instituᘰie ᗰcolarူ care, pe lângူ 
organizarea, desfူᗰurarea procesului de predare-învူᘰare-evaluare îᗰi construieᗰte ᗰi alte 
direcᘰii de dezvoltare instituᘰionalူ: formare/informare în domeniul educaᘰiei speciale, 
documentare/cercetare/ experimentare precum ᗰi servicii educaᘰionale pentru/în 
comunitate. 

Centrul de educaᘰie, centrul de zi, centrul de pedagogie curativူ etc. - unitူᘰi de 
învူᘰူmânt organizate de cူtre Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii sau de cူtre organizaᘰii 
neguvernamentale în parteneriat cu Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii ᗰi au ca scop ᗰi 
finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea ᗰi integrarea ᗰcolarူ ᗰi socialူ a 
diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienᘰe. Ele sunt considerate alternative 
educaᘰionale al cူror conᘰinut se fundamenteazူ pe anumite pedagogii experimentale 
(Montessori, Freinet, Steiner, Waldorf etc.).  

Centrul Judeᘰean de Resurse ᗰi Asistenᘰူ Educaᘰionalူ - unitate conexူ cu 
personalitate juridicူ, subordonatူ Ministerului Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii, care desfူᗰoarူ 
servicii de asistenᘰူ psihopedagogicူ pentru pူrinᘰi, copii, cadre didactice ᗰi care 
coordoneazူ, monitorizeazူ ᗰi evalueazူ, la nivel judeᘰean, activitatea ᗰi serviciile 
educaᘰionale oferite de cူtre: Centrele ᗰcolare pentru educaᘰie incluzivူ, Centrele 
logopedice interᗰcolare ᗰi cabinetele logopedice, Centrele ᗰi cabinetele de asistenᘰူ 
psihopedagogicူ, mediatorii ᗰcolari. 

 
* CIF reprezintူ Clasificarea internaᘰionalူ a funcᘰionူrii, dizabilitူᘰii ᗰi sူnူtူᘰii – 

document elaborat de Organizaᘰia Mondialူ a Sူnူtူᘰii, Geneva, 2001. 
 

 Art. 10 Organizarea ᗰi funcᘰionarea învူᘰူmântului special are la bazူ principiile: 
- prevenirea sau depistarea precoce a deficienᘰelor, incapacitူᘰilor ᗰi a 

handicapurilor; 
- intervenᘰia educaᘰionalူ timpurie; 
- abordarea globalူ ᗰi individualizatူ a copilului cu deficienᘰe; acest 

aspect se referူ la identificarea, valorificarea ᗰi stimularea tuturor 
capacitူᘰilor ᗰi disponibilitူᘰilor cognitive, de limbaj, psihomotorii, 
afectiv-relaᘰionale, ᗰi social adaptativ existente sau potenᘰiale; 

- accesul la educaᘰie a tuturor copiilor cu deficienᘰe; 
- egalizarea ᗰanselor, 
- asigurarea educaᘰiei de calitate similarူ cu cea oferitူ copiilor de aceeaᗰi 

vârstူ din ᗰcolile de masူ; 
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- asigurarea serviciilor ᗰi a structurilor de sprijin necesare în funcᘰie de 
amploarea, intensitatea ᗰi specificul cerinᘰelor educaᘰionale speciale ale 
fiecူrui copil; 

- cooperarea ᗰi parteneriatul în educaᘰia specialူ. 
 

        III   Scopul, specificul ᗰi obiectivele educaᘰiei speciale 
 
Art. 11 Scopul educaᘰiei speciale este învူᘰarea, educarea, reabilitarea, 
recuperarea,adaptarea ᗰi integrarea ᗰcolarူ, profesionalူ ᗰi socialူ a 
copiilor/elevilor cu  deficienᘰe ᗰi/sau tulburူri ori dificultူᘰi de învူᘰare. 
Art. 12 Parte integrantူ a sistemului naᘰional de învူᘰူmânt, educaᘰia specialူ este 
recunoscutူ ca o responsabilitate a tuturor persoanelor care lucreazူ în 
învူᘰူmânt, este accesibilူ, flexibilူ ᗰi comprehensivူ, cu caracter naᘰional. 
Educaᘰia specialူ este practicatူ de cူtre cadre didactice calificate specializate ᗰi 
devotate activitူᘰii de învူᘰူmânt cu copiii care prezintူ cerinᘰe educative 
speciale, de alᘰi specialiᗰti ᗰi de personalul didactic auxiliar. 
Art. 13 Educaᘰia ᗰcolarူ a copiilor cu cerinᘰe educative speciale trebuie sူ 
corespundူ nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin evaluarea adecvatူ a 
potenᘰialului de dezvoltare ᗰi prin asigurarea reabilitူrii/recuperူrii ᗰi compensူrii 
deficienᘰelor ori tulburူrilor, dificultူᘰilor de învူᘰare. 
Art. 14 Educaᘰia specialူ trebuie sူ-i ajute pe copii/elevii cu deficienᘰe sူ atingူ 
nivelul posibil de dezvoltare individualူ cât mai aproape de dezvoltarea normalူ 
prin: acumularea experienᘰei necesare învူᘰူrii ᗰcolare ᗰi sociale, formarea 
abilitူᘰilor necesare învူᘰူrii în ᗰcoalူ, însuᗰirea cunoᗰtinᘰelor, formarea 
priceperilor ᗰi a deprinderilor utile integrူrii sociale, profesionale ᗰi vieᘰii 
culturale în comunitate ᗰi asigurarea ᗰanselor ᗰi a condiᘰiilor pentru continuarea 
pregူtirii ᗰcolare pe diferite trepte de învူᘰူmânt. 
Art. 15 Pe timpul ᗰcolaritူᘰii, copiii cu CES au acces la toate resursele de 
reabilitare/recuperare psihointelectualူ, medicalူ ᗰi socialူ, la alte servicii de 
intervenᘰie specifice, necesare ᗰi disponibile în comunitate sau în unitူᘰi 
specializate, inclusiv în cele de învူᘰူmânt special. 
 
   IV Orientarea ᗰcolarူ ᗰi profesionalူ a copiilor/elevilor cu CES 
 
Art. 16 Comisia de protecᘰie a copilului de pe lângူ Consiliul judeᘰean/local al 
municipiului Bucureᗰti stabileᗰte: 

- expertizarea, evaluarea ᗰi diagnosticarea copilului cu CES, prin SEC; 
- orientarea ᗰcolarူ ᗰi profesionalူ, precum ᗰi planul de recuperare a 

copilului.. 
Art. 17 Expertizarea, evaluarea ᗰi diagnosticarea multidisciplinarူ includ 
examinarea medicalူ, psihologicူ, pedagogicူ ᗰi socialူ. 
 
V  Înscrierea copiilor/elevilor în învူᘰူmântul special 
 
Art. 18 Identificarea, evidenᘰa ᗰi înscrierea copiilor/elevilor în învူᘰူmântul 
special revin comisiei interne de evaluare continuူ. Înscrierea se face în baza 
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certificatului de expertizူ ᗰi de orientare ᗰcolarူ/profesionalူ, eliberat de CPC, 
sau la cererea pူrinᘰilor. 
Art. 19 În unitူᘰile de învူᘰူmânt special  pot fi înscriᗰi ᗰi ᗰcolarizaᘰi, de regulူ, 
copii /elevi cu deficienᘰe severe, grave, profunde, asociate 
Art. 20 În grupele/clasele integrate în învူᘰူmântul de masူ pot fi înscriᗰi, de 
regulူ, copii/elevi cu dificultူᘰi de învူᘰare, de adaptare, de integrare, precum ᗰi 
cei cu deficienᘰe uᗰoare sau moderate. O astfel de integrare se realizeazူ ᗰi 
individual.  
Art. 21 Elevii  cu dificultူᘰi sau cu deficienᘰe uᗰoare integraᘰi în învူᘰူmântul de 
masူ beneficiazူ de servicii educaᘰionale de sprijin ᗰi de asistenᘰူ 
psihopedagogicူ.   
Art. 22 În unitူᘰile de reeducare din sistemul penitenciarelor pot fi înscriᗰi elevi cu 
tulburူri de comportament care au sူvârᗰit o infracᘰiune dar nu rူspund penal, 
fiind minori. 
Art. 23 În unitူᘰile de învူᘰူmânt de masူ pot fi înscriᗰi copii/elevi cu tulburူri 
sau dificultူᘰi de învူᘰare, de adaptare, tulburူri de limbaj, cu deficienᘰe uᗰoare 
sau moderate. 
Art. 24 La cererea pူrintelui, elevul  este înscris la ce ᗰcoalူ doreᗰte acesta. 
Unitatea de învူᘰူmânt este obligatူ sူ-i acorde asistenᘰူ educaᘰionalူ, fie prin 
cadru didactic de sprijin, fie prin programe de intervenᘰie personalizate 
Art. 25 Copiii/elevii cu deficienᘰe severe, profunde ᗰi asociate(surdocecitate, MSI) 
sunt orientaᘰi spre grupele sau clasele de acest tip din unitူᘰile de învူᘰူmânt 
special. 
Art. 26 Înscrierea copiilor/elevilor în învူᘰူmântul special se face în fiecare an 
ᗰcolar, în perioada 1 – 30 septembrie. 
Art. 27 Pentru înscrierea copilului într-o ᗰcoalူ specialူ sunt necesare actele: 

- certificatul de expertizူ ᗰi de orientare ᗰcolarူ ᗰi profesionalူ; 
- planul de recuperare a copilului; 
- alte documente necesare stabilirii primirii drepturilor sociale. 

Art. 28 Comisia internူ de evaluare continuူ din fiecare unitate scolara are 
obligaᘰia de a monitoriza evoluᘰia elevului repartizat de cူtre Comisia de Protecᘰie 
a Copilului pentru a propune menᘰinerea elevului în ᗰcoala/clasa respectivူ sau 
pentru a i se schimba atât diagnosticul cât ᗰi forma de ᗰcolarizare. 
Art. 29 Vârsta de înscriere în învူᘰူmântul special este cu 3-4 ani mai mult decât 
pentru învူᘰူmântul de masူ. În clasa I de ᗰcoalူ specialူ sunt înscriᗰi, de regulူ, 
copiii care au frecventat grူdiniᘰa(obiᗰnuitူ sau specialူ), cei care au întrerup 
ᗰcoala, cei repetenᘰi ᗰi cei care n – au frecventat nici un fel de grူdiniᘰူ. 
Art. 30 În celelalte clase speciale, pentru toate categoriile de elevi cu CES, pot fi 
înscriᗰi: 

- elevii care au promovat clasa precedentူ; 
- elevi declaraᘰi repetenᘰi în clasa anterior urmatူ; 
- elevi care au întrerupt ᗰcoala, dar nu au depူᗰit vârsta clasei cu cel mult 

4 ani; 
- elevi cu dublူ repetenᘰie în ᗰcoala de masူ, cu avizul CPC; 
- elevi cu deficienᘰe dobândite dupူ absolvirea unei/unor clase; 
- copii neᗰcolarizaᘰi sau elevi în situaᘰia de abandon ᗰcolar. 
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Art. 31 Înscrierea copiilor /elevilor cu dificultူᘰi sau cu deficienᘰe uᗰoare sau 
moderate în învူᘰူmântul de masူ se realizeazူ în conformitate cu ROFUIP 

 
VI  Transferul elevilor    
 
Art. 32 Elevii din invatamantul special si special integrat se pot transfera la scoli, 

clase sau grupe similare la sfarsitul anului scolar cu conditia promovarii la toate 
disciplinele de invatamant, ar la purtare sa aiba cel putin media 8. 
Forme, structuri ᗰi modalitူᘰi de integrare ᗰcolarူ a copiilor cu cerinᘰe educative 
speciale 
 
Art. 33 Învူᘰူmântul special se poate organiza prin învူᘰူmânt de zi, seral, fူrူ 
frecvenᘰူ, prin corespondenᘰူ, comasat, la distanᘰူ sau la domiciliu. 
 
Art.  34 Învူᘰူmântul special obligatoriu pentru elevi cu CES este, de regulူ, 
învူᘰူmânt de zi, cu excepᘰia situaᘰiilor speciale, prevူzute de prezentul Regulament sau 
avizate de Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 
Art. 35 Se poate organiza învူᘰူmânt special seral, fူrူ frecvenᘰူ sau comasat pentru 
elevi cu deficienᘰe, care au depူᗰit cu mai mult de 3 ani, vârsta corespunzူtoare clasei. 
     Aceste forme se pot organiza ᗰi pentru persoanele cu deficiente nedeplasabile, în 
vârstူ de pânူ la 30 de ani, pe durata învူᘰူmântului. 
 
Art. 36 Inspectoratele ᗰcolare pot aproba organizarea unor clase speciale constituite din 
elevi cu deficienᘰe care nu au putut absolvi pânူ la vârsta de 14 ani, primele 4 clase ale 
învူᘰူmântului general obligatoriu. 
      Aceste clase pot funcᘰiona ca învူᘰူmânt de zi, seral, fူrူ frecvenᘰူ sau comasat, pe 
lângူ unitူᘰi de învူᘰူmânt special sau obiᗰnuit, cu efective de 4-12 elevi. 
 
Art. 37 Elevii cu deficienᘰe, inclusiv cei cu tulburူri socio-afective de comportament, 
care nu au putut absolvi pânူ la vârsta de 16 ani învူᘰူmântul general, clasel I - VIII 
(obiᗰnuit sau special), pot fi înscriᗰi la ᗰcoli de arte si meserii, cu obligaᘰia de a promova 
în paralel cu calificarea profesionalူ ᗰi cursuri comasate, cu frecvenᘰူ redusူ sau 
învူᘰူmânt la distanᘰူ de învူᘰူmânt special obligatoriu, clasel I - VIII. 
 
Art. 38 Învူᘰူmântul special se organizeazူ pe urmူtoarele structuri ᗰi niveluri: 

- învူᘰူmânt preᗰcolar – grူdiniᘰe speciale; grupe speciale pe lângူ 
grူdiniᘰe obiᗰnuite sau grupe obiᗰnuite (cu/fူrူ structuri ᗰi servicii de 
sprijin) sau prin integrare individualူ. 

- invူᘰူmânt primar ᗰi gimnazial – ᗰcoli speciale cu clasele I-IV, ᗰcoli 
speciale cu clasele I-VIII; clase speciale (I-VIII) pe lângူ ᗰcoli obiᗰnuite 
sau integrare individualူ sau grup cu structuri ᗰi servicii de sprijin cu 
clase obiᗰnuite de învူᘰူmânt. 
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- invူᘰူmânt profesional – ᗰcoli de arte ᗰi meserii; clase speciale pe lângူ 
ᗰcoli de arte ssi meserii(grupuri ᗰcolare) obiᗰnuite sau prin integrare 
individualူ. 

- invူᘰူmânt liceal – licee, clase liceale speciale sau integrare individualူ 
în clase obiᗰnuite. 

- invူᘰူmânt postliceal – ᗰcoli sau clase speciale; sau integrare 
individualူ. 

- alternative pentru învူᘰူmântul special: - centre de educaᘰie 
- centre (ᗰcoli) de pedagogie curativူ. 

 
Art. 39 Unitူᘰile de învူᘰူmânt special se organizeazူ, de regulူ pe tipuri de 
deficienᘰe/categorii de cerinᘰe educative speciale: deficienᘰe intelectuale, fizice (motorii 
ᗰi neuromotorii), senzoriale (auditive sau vizuale), socio-afective ᗰi de comportament. 
 Organizarea ᗰcolarizူrii speciale de grade de deficienᘰူ/handicap – moderat, sever 
ᗰi profund, la copii/elevi cu deficienᘰe asociate/multiple, se poate face prin unitူᘰi 
ᗰcolare separate, prin grupe/clase în aceeaᗰi unitate ᗰcolarူ specialူ, sau prin integrare. 
 
Art. 40 În funcᘰie de condiᘰiile existente, se pot înfiinᘰa ᗰi funcᘰiona ᗰcoli speciale, care 
cuprind secᘰii de învူᘰူmânt profesional, liceal, postliceal, cu o conducere unicူ. Aceste 
unitati scolare se vor numi grupuri speciale. 
 
Art. 41 Modul de organizare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt special este similar 
învူᘰူmântului obiᗰnuit, cu excepᘰiile prevူzute de  prezentul Regulament sau alte 
precizari elaborate de Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 
Art. 42 Inspectoratele ᗰcolare, în cooperare cu autoritူᘰile administraᘰiei publice locale, 
asigurူ condiᘰiile necesare ca elevii cu CES sူ frecventeze cursurile preᗰcolare, primare 
ᗰi gimnaziale, de regulူ în localitူᘰile în care aceᗰtia domiciliazူ, cu satisfacerea 
cerinᘰelor de educaᘰie adaptatူ ᗰi de intervenᘰie specificူ prin reabilitare/recuperare prin 
acordarea tuturor serviciilor de sprijin si de asistenta educationala. 
 
Art. 43 Inspectoratele ᗰcolare, direcᘰiile ᗰi autoritူᘰile administraᘰiei publice locale, cu 
sprijinul Ministerului Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii, al agenᘰilor economici, al comunitူᘰilor 
locale, al societူᘰilor de binefacere, al organizaᘰiilor neguvernamentale ᗰi al altor 
persoane juridice sau fizice, asigurူ serviciile necesare pentru transport, masူ ᗰi cazare, 
pentru elevii cu deficienᘰe care frecventeazူ cursurile ᗰcolare într-o altူ localitate. 
În cazul copiilor/elevilor cu dificultူᘰi de autonomie locomotorie, se asigurူ dupူ caz ᗰi 
transportul în cazul aceleiaᗰi localitူᘰi. 
Unitူᘰile de învူᘰူmânt (special sau obiᗰnuit), asigurူ facilitူᘰile ᗰi serviciile necesare de 
ordin ambiental, inclusiv privind accesul în instituᘰie, în raport de categoriile de 
copii/elevi cu deficienᘰe (de tipul sau gradul deficienᘰei/handicapului). 
 
Art. 44 Pentru copiii/elevii cu deficienᘰe se organizeazူ structuri de învူᘰူmânt special 
integrat: grupe speciale în unitူᘰi preᗰcolare sau clase speciale în unitူᘰi ᗰcolare 
obiᗰnuite (de nivel primar, gimnazial, liceal, postliceal profesional), precum ᗰi programe 
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de integrare ca forme organizate, de sprijin a integrူrii în grupe/clase obiᗰnuite de 
învူᘰူmânt. 
 
Art. 45 Grupa/clasa specialူ se organizeazူ pentru copiii/elevii cu deficienᘰe la 
recomandarea CPC. 
 Organizarea, planul de învူᘰူmânt ᗰi programele analitice ale grupelor/claselor 
speciale, sunt flexibile ᗰi adaptate necesitူᘰile de progres ᗰcolar ᗰi social, pentru fiecare 
dintre copiii/elevii în cauzူ. 
 Grupa/clasa specialူ funcᘰioneazူ în interacᘰiune cu unitatea ᗰcolarူ pe lângူ care 
este organizatူ. 
 Obiectivul organizူrii ᗰi funcᘰionူrii claselor/grupelor speciale, cu prioritate la 
nivelul învူᘰူmântului preᗰcolar ᗰi primar este integrarea/reintegrarea copiilor/elevilor 
cuprinᗰi aici în grupe/clase din unitူᘰi ᗰcolare obiᗰnuite. 
 Grupele/clasele speciale sunt constituite, de regulူ – la nivelul preᗰcolar ᗰi primar 
– din copii/elevi care nu au mai fost cuprinᗰi în ᗰcoli sau care provin din unitူᘰi de 
învူᘰူmânt special. 
 
Art. 46 Frecventarea unei clase/grupe speciale de nivel preᗰcolar sau primar, este, de 
regulူ, temporarူ ᗰi tranzitorie – în vedere atingerii obiectivului integrူrii/reintegrူrii în 
învူᘰူmântul obiᗰnuit. 
 Participarea unui copil/elev la activitူᘰile unei grupe/clase speciale, poate fi ᗰi 
alternatူ cu frecventarea activitူᘰilor de la o grupူ/clasူ obiᗰnuitူ (alternarea unor zile 
ori sူptူmâni) ᗰi/sau parᘰialူ pe parcursul unei zile (anumite activitူᘰi se desfူᗰoarူ în 
grupa/clasa specialူ, iar altele în grupa/clasa obiᗰnuitူ). 
 Frecventarea grupei/clasei obiᗰnuite se face la activitူᘰile pe care copiii/elevii cu 
CES le pot realiza cu succes (de exemplu, exerciᘰii pentru dezvoltarea fizicူ, 
abilitူᘰi/dexteritူᘰi manuale, activitူᘰi de educaᘰie plasticူ, activitူᘰi extraᗰcolare). 
 
Art. 47 Încadrarea grupelor/claselor speciale se face pe sistemul învူᘰူmântului special 
cu profesori de psihopedagogie specialူ sau cu cadre didactice calificate ᗰi/sau 
specializate pentru educaᘰia specialူ. 
 
Art. 48 Integrarea ᗰcolarူ individualူ a copiilor cu CES în grupe ᗰi clase obiᗰnuite de 
învူᘰူmânt se realizeazူ planificat ᗰi gradual, având asigurate servicii de sprijin ᗰi 
asistenᘰa educationala psihopedagogicူ. 
 
Art. „Grupa/clasa de integrare” se constituie pentru integrarea a 2 – 4 elevi cu deficiente 
într-o grupူ/clasa din învူᘰူmântul preᗰcolar, primar sau gimnazial sau din învူᘰူmântul 
general obligatoriu. 
 În grupa sau în clasa de integrare numူrul de copii/elevi este redus faᘰူ de media 
efectivelor obiᗰnuite, de regulူ cu câte 3 copi/elevi mai puᘰin, în medie, pentru fiecare 
copil cu deficienᘰe cuprins. 
 Sprijinirea progresului ᗰcolar al copiilor/elevilor cu deficienᘰe din grupele sau 
clasele de integrare ᗰi consilierea cadrului sau cadrelor didactice care lucreazူ la aceste 
grupe/clase, se realizeazူ de cူtre profesori de psihopedagogie specialူ ᗰi de cူtre 
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profesorii de culturူ fizicူ medicalူ. Activitatea cadrelor didactice de sprijin este 
reglementatူ prin metodologie proprie. 
 
Art. 49 Copiii ᗰi elevii cu deficienᘰe/handicap, incluᗰi în structuri de învူᘰူmânt special 
integrat, beneficiazူ de drepturile prevူzute de legislaᘰia în vigoare pentru aceastူ 
categorie de copii. 
 Copiii/elevii cu handicap din unitူᘰile ᗰcolare obiᗰnuite au acces la resursele de 
educaᘰie specialူ ᗰi de reabilitare/recuperare din unitူᘰile de învူᘰူmânt special. 
 
Art. 50 Vârsta de intrare în diferite unitူᘰi sau structuri de învူᘰူmânt special ᗰi durata 
de ᗰcolarizare, sunt aceleaᗰi ca în învူᘰူmântul obiᗰnuit, cu urmူtoarele excepᘰii: 
 - vârsta de intrare într-o ᗰcoalူ sau clasူ specialူ se poate prelungi cu 1 – 3 ani 
faᘰူ de învူᘰူmântul preᗰcolar, primar, gimnazial, liceal ᗰi profesional obiᗰnuit, la 
propunerea Comisiei de protectie a copilului; 
 - durata de calificare profesionalူ a elevilor cu deficienᘰe, prin ᗰcoli de arte si 
meserii speciale sau clase de ᗰcoli de arte si meserii speciale (inclusiv cele din unitူᘰi 
ᗰcolare obiᗰnuite), este de 3½ ani; 
 - organizarea unor clase sau grupe de predare comasatူ pe parcursul unui an 
ᗰcolar, a disciplinelor fundamentale prevူzute în planul de ᗰcolarizare al claselor I-IV, 
pentru elevii cu tulburူri socioafective ᗰi de comportament sau pentru alte situaᘰii de 
persoane cu CES care nu au încheiat, pânူ la vârsta de 16 ani cursurile învူᘰူmântului 
general obligatoriu; 
 - ᗰcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu deficiente, nedeplasabile în vârstူ de 
pânူ la 30 de ani. 
 
Art. 51 Modalitူᘰile de organizare a ᗰcolarizူrii speciale – prin unitူᘰi speciale sau 
grupe/clase speciale – din punct de vedere al duratei rူmânerii în ᗰcoalူ, pentru toate 
nevoile de învူᘰူmânt special sunt: 

a) – ᗰcolarizarea în regim de zi care beneficiazူ de serviciile educationale si de 
sprijin, pe întreaga perioadူ 

b) – ᗰcolarizarea în regim de zi cu internat; 
c) – scolariazarea in regim de internat semestrial. 

 
Art. 52 Accesul elevilor cu deficienᘰe pe diferite trepte de învူᘰare post – obligatoriu se 
face în funcᘰie de capacitatea de învူᘰare. 
 Elevii care se excepteazူ de la susᘰinerea examenului de capacitate sau care nu-l 
promoveazူ, la încheierea studiilor gimnaziale, absolvenᘰi ai învူᘰူmântului obligatoriu 
– special pot continua educaᘰia ᗰcolarူ prin învူᘰူmânt profesional special – ᗰcoli de arte 
ᗰi meserii sau clase speciale. 
 Înscrierea acestor elevi în ᗰcoli profesionale speciale de arte si meserii se face pe 
baza foii matricole, a unei adeverinᘰe eliberate de ᗰcoala pe care a absolvit - o. 
 
Art. 53 Participarea elevilor/studenᘰilor cu deficienᘰe/handicap la examenele care 
marcheazူ accesul la trepte de învူᘰူmânt care conduc la învူᘰူmântul universitar – 
testele nationale, admitere la liceu, bacalaureat, de admitere la facultate sau pe parcursul 
studiilor universitare ori la susᘰinerea unor examene de diferenᘰူ – se face prin 
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asigurarea condiᘰiilor de egalitate a ᗰanselor ᗰi prin adaptarea procedurilor de examinare, 
stipulate în toate metodologiile de admitere in vigoare 
 
Art. 54 Alternativele educaᘰionale atât în unitူᘰile de învူᘰူmânt special, cât ᗰi în 
structurile de învူᘰူmânt special integrat functioneaza pe baza evaluူrii ᗰi a validူrii de 
cူtre Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 Pot funcᘰiona structuri alternative de învူᘰူmânt special de tipul: 

- centre de educaᘰie specialူ (pentru asigurarea intervenᘰiei specializate precoce, 
a intervenᘰiei multidisciplinare/multiprofesionale de zi/sau pentru facilitarea 
accesului la educaᘰie preᗰcolarူ ᗰi ᗰcolarူ în comunitate, unor categorii de 
copii excluᗰi anterior de la învူᘰူmânt); 

-  centre de educaᘰie preventivူ – de regulူ pentru copii/tineri cu tulburူri socio-
afective ᗰi de comportament; 

- centre de pedagogie curativa; 
- centre de resurse si de asistenta educationala (pentru învူᘰူmânt special); 
- centre ᗰcolare pentru educaᘰie incluzivူ. 

 
Art. 55 Inspectoratele ᗰcolare pot aproba pentru elevii ᗰi studenᘰii cu deficienᘰe – din 
învူᘰူmântul special sau obiᗰnuit – care au performanᘰe ᗰcolare deosebite, promovarea a 
doi ani de studiu într-un an ᗰcolar sau universitar, cu respectarea legislaᘰiei în vigoare. 
 
Art. 56 Efectivul grupelor ᗰi claselor de învူᘰူmânt special (în grupe/clase de grူdiniᘰူ 
sau ᗰcoalူ specialူ sau în clase/grupe speciale din unitူᘰi ᗰcolare obiᗰnuite sunt 
reglementate prin hotူrârea de guvern ( 8 – 12, cu excepᘰia grupelor/claselor pentru 
copii care prezintူ deficienᘰe asociate ᗰi profunde, care se pot constitui din 4 – 6 copii). 
 In situatii exceptionale, Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii poate aproba infiintarea 
si funcᘰionarea unor grupe/clase cu efective mai reduse. 
 
Art. 57 Grupele ᗰi clasele de învူᘰူmânt special sunt, de regulူ, mixte.  
Acestea cuprind bူieᘰi ᗰi fete. 
 
Art. 58 Pentru copii cu boli cronice, se organizeazူ, dupူ caz, grupe sau clase în cadrul 
unitူᘰilor sanitare respective. Acestea sunt cuprinse în structura unei unitူᘰi ᗰcolare 
speciale ori a uneia obiᗰnuite din localitate sau din apropierea acesteia. 
 
 
Art. 59 În cazul învူᘰူmântului special, se pot organiza unitူᘰi pilot ᗰi/sau de aplicaᘰie – 
pentru practica elevilor ᗰi a studenᘰilor, respectiv pentru cercetare în domeniul 
psihopedagogiei speciale – cu respectarea prevederilor legale. 
 
Art. 60 Integrarea ᗰcolarူ a copiilor cu CES din cadrul minoritူᘰilor naᘰionale se 
realizeazူ corespunzူtor prevederilor prezentului Regulament, cu respectarea 
prevederilor legale din Legea Învူᘰူmântului, capitolul III – sau a altor acte normative 
din domeniul învူᘰူmântului inclusiv în ceea ce priveᗰte cuprinderea copiilor cu CES în 
unitူᘰi de învူᘰူmânt, cu predare în limba minoritူᘰilor naᘰionale. 
Planurile de învူᘰူmânt, programele ᗰi manualele ᗰcolare ᗰi metodologiile didactice 
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Art. 61 Conᘰinutul procesului de învူᘰူmânt special este structurat în planuri de 
învူᘰူmânt, programe ᗰi manuale ᗰcolare, alte materiale de suport al învူᘰူrii, elaborate 
de grupurile de lucru, avizate de CNC, la propunerea Comisiei Naᘰionale pentru educaᘰie 
specialူ, in functie de tipul si gradul deficientei. 
 
Art. 62 Metodologiile didactice utilizate în învူᘰူmântul special sunt adaptate tipului ᗰi 
gradului deficienᘰei/handicapului precum ᗰi specificului de învူᘰare la copiii cu 
deficienᘰe. 
 În activitatea curentူ de educaᘰie specialူ strategiile ᗰi metodologiile didactice 
vizeazူ diferenᘰierea ᗰi individualizarea demersului educaᘰional, introducerea unor noi 
abordူri ale procesului învူᘰူrii ᗰi utilizarea flexibilူ a tuturor resurselor disponibile. 
 
Art. 63 Planurile de învူᘰူmânt pentru învူᘰူmântul special – valabile pentru structurile 
ᗰcolare prevူzute de prezentul Regulament cuprind, la toate nivelurile de învူᘰူmânt 
special, discipline obligatorii ᗰi opᘰionale grupate în arii curriculare. 
 Planul de învူᘰူmât precizeazူ disciplinele/obiectele de studiu cu numူrul de ore 
cât ᗰi activitူᘰile specifice de intervenᘰie (de reabilitare/recuperare psihopedagogicူ, 
socioprofesionalူ ᗰi medicalူ), alte activitူᘰi educaᘰionale prevူzute pentru fiecare clasူ, 
activitူᘰi cu grupe de copii/elevi sau de muncူ individualူ, însoᘰite de timpul afectat 
fiecူruia. 
 
Art. 64 Programele ᗰcolare sunt elaborate pe niveluri de învူᘰူmânt special – preᗰcolar, 
primar, gimnazial, profesional, tip de deficienᘰူ, la toate disciplinele de invatamant, 
precum si la terapiile specifice. 
 În instituᘰiile ᗰi structurile de învူᘰူmânt special care utilizeazူ planul de 
învူᘰူmânt de la ᗰcoala de masူ se aplicူ progeamele ᗰcolare ᗰi manualele 
corespunzူtoare acestui plan de învူᘰူmânt. 
 
 
Art. 65 Comisiile interne de evaluare continua pot recomanda adaptarea unui plan de 
învူᘰူmânt sau a unei programe ᗰcolare ori pot stabili un anumit plan de învူᘰူmânt, 
dintre cele în vigoare pentru învူᘰူmântul special sau obiᗰnuit, pentru a fi aplicat la o 
anumitူ grupူ/clasူ de învူᘰူmânt special, pentru un grup de copii/elevi cu CES, ori 
individual, pentru un anumit copil/elev cu CES 
 
Art. 66 Comisia Naᘰionalူ pentru educaᘰie specialူ elaboreazူ standarde specifice 
pentru evaluarea conᘰinutului procesului de educaᘰie ᗰi învူᘰare din învူᘰူmântul special. 
 
Art. 67 Parcurgerea conᘰinuturilor de învူᘰare pe perioada ᗰcolarူ se realizeazူ de 
fiecare cadru didactic prin proiectarea didacticူ a planificူrilor curriculare ᗰi dupူ caz, 
precum ᗰi aplicarea si realizarea a unor programe de intervenᘰie personalizate. 
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Art. 68 În învူᘰူmântul special se utilizeazူ manuale aprobate de Ministerul Educaᘰiei ᗰi 
Cercetူrii, precum ᗰi manuale alternative, selectate inclusiv prin concurs la nivel 
naᘰional. 
 Comisiile interne de evaluare continua pot recomanda, în funcᘰie de situaᘰie ᗰi 
evoluᘰia ᗰcolarူ individualူ a fiecူrui copil/elev cu CES, unul sau mai multe manuale 
corespunzူtoare programelor analitice utilizate. 
 Fiecare cadru didactic din învူᘰူmântul special are dreptul de a recomanda 
elevilor un anumit manual, inclusiv manualele utilizate în învူᘰူmântul obiᗰnuit. 
 
Art. 69 Activitatea instructiv-educativူ specificူ de reabilitare/recuperare ᗰi compensare 
din unitူᘰile de grupele/clasele de învူᘰူmânt special se organizeazူ în conformitate cu 
prevederile legale generale privind organizarea ᗰi funcᘰionarea prin intermediul 
planificူrilor curriculare ᗰi a proiectelor didactice. 
 
Organizarea internူ a activitူᘰilor din învူᘰူmântul special 
 
Art. 70 Activitatea instructiv-educativူ, de reabilitare-recuperare ᗰi compensare din 
unitူᘰile ᗰi grupele/clasele de învူᘰူmânt special se organizeazူ în conformitate cu 
prevederile legale generale privind organizarea ᗰi funcᘰionarea învူᘰူmântului la nivel 
de instituᘰii ᗰcolare, corespunzူtor cu prevederile planurilor de învူᘰူmânt.  
 
Art. 71 Procesul de învူᘰူmânt ᗰi educaᘰie specialူ se realizeazူ prin lecᘰii, lucrူri 
practice în laboratoare sau ateliere ᗰcolare, activitူᘰi complementare de educaᘰie 
terapeuticူ complexူ ᗰi integratူ realizatူ de învူᘰူtori-educatori ᗰi profesori-educatori 
ᗰi activitူᘰi de intervenᘰie specificူ (de reabilitare/recuperare), desfူᗰurate de profesori 
specialiᗰti în cabinete special amenajate, practicူ în producᘰie (la ᗰcoala de arte si 
meserii), activitူᘰi extraᗰcolare ᗰi/sau în afara ᗰcolii. 
 
Art. 72 Organizarea internူ a activitူᘰii din fiecare unitate de învူᘰူmânt special este 
stipulatူ prin Regulamentul de ordine interioarူ al instituᘰiei de învူᘰူmânt special. 

Regulamentul de ordine interioarူ este un document ᗰcolar obligatoriu în 
învူᘰူmântul special. Acesta se elaboreazူ în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului Regulament, a Legii Învူᘰူmântului ᗰi a Statutului personalului 
didactic. 
 Regulamentul de ordine interioarူ respectူ cadrul legislativ general dar reflectူ ᗰi 
particularitူᘰile specifice unitူᘰii ᗰcolare speciale, condiᘰiile locale etc. 
 Regulamentul de ordine interioarူ stabileᗰte normele generale, cu caracter 
obligatoriu pentru întregul personal al unitူᘰii precum ᗰi normele specifice pe 
compartimente ᗰi domenii de activitate. 
 
Art. 73 Planificarea activitatii educative, de invatare, reabilitare, terapeutice este 
structuratူ prin planurile manageriale, anuale ᗰi semestriale, elaborate de consiliul de 
administraᘰie ᗰi/sau consiliul profesoral. 
Planurile manageriale includ activitူᘰile manageriale generale ᗰi pe 
compartimente/domenii de activitate, precum ᗰi proiecte de dezvoltare – reformူ la 
nivelul unitူᘰii. 
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 Art. 74 Organizarea ᗰi coordonarea activitူᘰii instituᘰiei de învူᘰူmânt special sunt 
asigurate de consiliul profesoral, de consiliul de administraᘰie ᗰi de directorul/directorii 
instituᘰiei de învူᘰူmânt special, în conformitate cu prevederile legislaᘰiei în vigoare. 
 
Art. 75 Orarul activitူᘰilor ᗰcolare este elaborat de o comisie constituita prin decizia 
directorului, cu respectarea cerinᘰelor psihopedagogiei speciale. 
 
Art. 76 În învူᘰူmântul special, durata orei de curs si a activitူᘰilor realizate de 
invatatori/profesori-educatori ᗰi a activitူᘰilor de intervenᘰie terapeutica specifica este de 
regulူ de 45 de minute, iar a recreaᘰiilor de 15 minute, cu excepᘰia recreaᘰiei mari, 
consecutive celei de-a doua sau a treia orူ de curs, care este de 30 minute. Scolile de arte 
si meserii ᗰi liceele speciale au ora ᗰcolarူ de 50 de minute, iar pauzele sunt de 10 
minute. Pauza mare este de 20 de minute. 
În unitူᘰile ᗰi grupele/clasele de învူᘰူmânt special care aplicူ planuri de învူᘰူmânt ᗰi 
programe ᗰcolare echivalente celor din învူᘰူmântul obiᗰnuit durata orelor de curs ᗰi a 
pauzelor poate fi identicူ cu cea din instituᘰiile similare de învူᘰူmânt obiᗰnuit. 
 
Art. 77 Activitatea ᗰcolarူ în unitူᘰile de învူᘰူmânt special începe de regulူ dimineaᘰa, 
la orele 8. În cazuri justificate, inspectoratele ᗰcolare pot aproba schimbarea temporarူ 
sau parᘰialူ a orei de începere a cursurilor cu obligaᘰia realizူrii integrale a activitူᘰilor 
normate ᗰi planificate; 
Activitatea de predare–invatare in invatamantul obligatoriu se desfasoara NUMAI in 
programul de didmineata 
 
Art. 78 Ordinea, disciplina, supravegherea ᗰi securitatea elevilor cu deficienᘰe în cadrul 
ᗰcolii, a cantinei, a internatului ᗰi/sau activitatea extraᗰcolarူ se asigurူ de conducerea 
ᗰcolii, personalul didactic ᗰi auxiliar, conform responsabilitူᘰilor stipulate prin 
Regulamentul de ordine interioarူ ᗰi a graficului de prezenᘰူ ᗰi de activitate 
zilnicူ/sူptူmânalူ a personalului la grupa/clasa, atelier, laborator, cantinူ sau alte 
spaᘰii ᗰi alte contexte (planificate ᗰi coordonate de unitatea ᗰcolarူ). 

Pူrinᘰii sau tutorii legali au obligaᘰia sူ însoᘰeascူ copiii/elevii cu CES la venirea 
ᗰi plecarea de la ᗰcoalူ, precum ᗰi la venirea ᗰi plecarea în vacanᘰူ, sူ delege alte 
persoane pentru însoᘰire sau sူ declare în scris cူ nu este cazul sူ-i însoᘰeascူ. 

 
Capitolul 10 

               Activitatea la grupူ si la clasူ  
      a)la grupele de grူdiniᘰူ 

 
Art. 79 Formele de organizare a activitူᘰii la grupele de grူdiniᘰူ specialူ sunt:  
- activitူᘰi obligatorii cu grupa; 
- activitူᘰi la alegere; 
- activitူᘰi de grup individuale de intervenᘰie specificူ; 
- activitူᘰi ludice ᗰi distractive; 
- activitူᘰi gospodူreᗰti; 
- plimbူri, excursii ᗰi alte activitူᘰi în afara grူdiniᘰei. 
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Art. 80 Durata unei activitူᘰi la grupူ, modul de constituire a grupei de intervenᘰie de 
grူdiniᘰူ specialူ ᗰi de organizare a activitူᘰii de intervenᘰie a profesorului de 
psihopedagogie ᗰi a educatoarei se stabilesc de la caz la caz, precum ᗰi la recomandarea 
Comisiei interne de evaluare continua. 

 
Art. 81 Cadrele didactice care lucreazူ la grupa specialူ de grူdiniᘰူ au obligaᘰia 
asigurူrii intervenᘰiei psihopedagogice specializate ᗰi stimulူrii precoce a copiilor cu 
deficienᘰe, în scopul asigurူrii ᗰanselor egale de dezvoltare ᗰi de acces spre trepte 
superioare de ᗰcolarizare. 
 
Art. 82 În proiectarea ᗰi realizarea lecᘰiilor ᗰi a diverselor activitူᘰi educaᘰionale la 
nivelul clasei, personalul didactic da dovada de flexibilitate ᗰi adapteazူ situaᘰiile de 
învူᘰare, strategiile, materialele metodele, mijloacele ᗰi resursele pentru realizarea 
progresului ᗰcolar al fiecူrui elev. 

 
Art. 83 Evaluarea progresului ᗰcolar se face continuu (formativ) prin evaluarea 
secveniala de la fiecare lecᘰie/activitate, precum ᗰi evaluarea periodica, sumativa si cea 
semestrialူ a activitူᘰii ᗰcolare. 

Progresul poate fi evaluat prin probe diverse: orale, scrise, practice, simulari ᗰi 
prin examene. 

 
 

Art.   84 Înregistrarea evaluarii progresului ᗰcolar se face prin sistemul utilizat în întreg 
învူᘰူmântul românesc. 
 
Activitatea extraᗰcolarူ 
 
Art. 84 Conᘰinutul educaᘰiei speciale se completeazူ, la toate nivelurile de organizare a 
învူᘰူmântului, cu activitူᘰi extracurriculare si extraᗰcolare.  

 
Art. 85 Activitူᘰile extracurriculare se desfူᗰoarူ în unitatea specialူ de a învူᘰူmânt, 
în unitူᘰi ᗰcolare obiᗰnuite sau combinat, în ambele. Aceste activitူᘰi se organizeazူ 
pentru copiii cu deficienᘰe, pe cât posibil împreunူ cu copiii/elevii voluntari din ᗰcoala 
de masa.  

 
Art. 86 Copiii/elevii cu CES au acces liber, în condiᘰiile de participare ᗰi ᗰanse egale cu 
ceilalᘰi copii, la toate activitူᘰile extracurriculare organizate în cadrul cluburilor ᗰi 
palatelor copiilor, în tabere ᗰcolare, baze sportive, turistice ᗰi de agrement ale altor 
unitူᘰi care organizeazူ alte activitူᘰi, beneficiind de drepturile stipulate în legislaᘰia în 
vigoare a învူᘰူmântului special. 
 
Art. 87 Se pot organiza activitူᘰi extrascolare în colaborare cu asociaᘰiile de profil. 
Calendarul acestora se întocmeᗰte la începutul fiecူrui an ᗰcolar si se aproba de catre 
Comisia Nationala pentru Educatia Speciala. 
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Art. 88 Participarea copiilor/elevilor cu deficienᘰe la activitူᘰile extracurriculare este de 
regulူ, opᘰionala. 
 
Art. 89 În unitူᘰile ᗰi structurile de învူᘰူmânt special se pot organiza activitူᘰi 
extracurriculare ᗰi ca activitူᘰi polivalente, sub forma unor cercuri tehnico-aplicative, 
cultural-artistice, cultural-artistice, sportive, gospodူreᗰti. 
 
Dispoziᘰii finale ᗰi tranzitorii 
 
Art. 90 Finanᘰarea învူᘰူmântului special se asigurူ de la Consiliile judeᘰene / ale 
sectoarelor Municipiului Bucureᗰti. 

 
Art. 91 Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii ᗰi inspectoratele ᗰcolare asigurူ, în 
conformitate cu prevederile legale anumite resurse disponibile privind dotarea 
corespunzူtoare a bazei didactico-materiale a unitူᘰilor ᗰi structurilor de învူᘰူmânt 
special si special integrat, potrivit specificului procesului de invatare ᗰi al necesitူᘰilor 
financiare. 

 
Art. 92 Normele de încadrare ᗰi salarizare a personalului didactic ᗰi a celorlalte categorii 
de personal din instituᘰiile de învူᘰူmânt special precum si formele de organizare se 
stabilesc conform legislaᘰiei în vigoare de cူtre Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii, 
potrivit legislatiei in vigoare. 
 
Art. 93 La încadrarea personalului didactic ᗰi la organizarea/desfူᗰurarea activitူᘰilor de 
formare a cadrelor didactice din învူᘰူmântul special si special integrat este obligatorie 
asigurarea cu prioritate a calificူrii ᗰi perfecᘰionူrii corespunzူtoare, cu privire la 
disciplina /disciplinele predate dar si pregatire in domeniul psihopedagogiei/educaᘰiei 
speciale.  

În funcᘰie de cerinᘰele specifice învူᘰူrii la o anumitူ categorie de deficienᘰe cum 
ar fi invatarea elevior surzi, nevazatori sau cu deficiente senzoriale asociate, 
perfecᘰionarea personalului didactic include ᗰi asimilarea unor limbaje/coduri speciale de 
comunicare (de pildူ scrierea Braille la nevူzူtori ori limbajul gestual/mimico-
gesticular la copii cu deficienᘰe de auz.) 

Formarea, perfecᘰionarea ᗰi încadrarea personalului ᗰi încadrarea personalului 
didactic, de conducere, auxiliar ᗰi a personalului nedidactic din invူᘰူmântul special se 
reglementeazူ prin Statutul personalului didactic precum ᗰi prin metodologii ᗰi 
instrucᘰiuni ale Ministerul Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 
Art. 94 Evaluarea învူᘰူmântului special se realizeazူ de cူtre Ministerul Educaᘰiei ᗰi 
Cercetူrii prin serviciul de specialitate, în colaborare cu Comisia Naᘰionalူ pentru 
Educaᘰie Speciala ᗰi respectiv inspectoratele ᗰcolare – prin inspectorii ᗰcolari de 
specialitate pentru invatamant special si pecial integrat din fiecare judeᘰ ᗰi din 
municipiul Bucureᗰti. 
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Art. 95 Întocmirea, completarea ᗰi elaborarea actelor de studii pentru elevii cu CES se 
realizeazူ potrivit prevederilor legale din învူᘰူmânt ᗰi a reglementူrilor Ministerului 
Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 
Mူsuri tranzitorii 
 

În aplicarea Legii Învူᘰူmântului, capitolul VI ᗰi a Statutului personalului didactic 
cu privire la invူᘰူmântul special  se stabilesc urmူtoarele mူsuri tranzitorii: 
 
Art. 96 Prezentul Regulament intrူ în vigoare la data aprobူrii lui prin ordin al 
Ministerului Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii. 
 
Art 97 Regulamentul ᗰcolilor de culturူ generalူ pentru copiii cu deficienᘰe aprobat cu 
Ordinul Ministerului nr. 217/1999, precum ᗰi toate dispoziᘰiile de regulamente, 
instrucᘰiuni sau ordine anterioare care contravin prezentului Regulament, se abrogူ.  
  
Art 98 Prezentul Regulament se completeazူ cu: 
 
- Regulamentul pentru Centrul Judeᘰean de Resurse ᗰi Asistenᘰူ Educaᘰionalူ 
- Regulamentul pentru Centrul ᗠcolar pentru Educaᘰie Incluzivူ 
- Regulamentul pentru Centrul Logopedic Interᗰcolar 
- Regulamentul pentru Centrul Judeᘰean pentru Asistenᘰူ Psihopedagogicူ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


