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 Îmbunătățirea accesului la educație în învățământul de masă a 
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Secțiunea 1: Justificarea necesității propunerii de politică publică 

1.1. Definirea 
problemei 

Justificarea problemei referitoare la accesul la grădinițe de masă 
al copiilor cu vârste de 3-6 ani, cu deficiențe auditive și vizuale 
 
Propunerea de politică publică vizează problema accesului la educație 
„de masă” al copiilor cu vârsta de 3-6 ani cu deficiențe auditive și 

vizuale.  
 

1. Cadrul legal național și internațional 

Pentru a înțelege dimensiunile problemei vizate, propunem întâi 
analiza cadrului legal care vizează accesul la educație al copiilor cu 
vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu deficiențe auditive și vizuale.  
În România, accesul la educație este un drept garantat de Constituție 
prin prevederile art. 32, dar și de Legea nr. 1 / 2011 a Educației 
Naționale (LEN) recunoscând dreptul la educație al copiilor cu CES. 
Școlarizarea copiilor cu CES se face fie în învățământul special 
desfășurat în școli speciale, fie prin integrare în școlile de masă prin 
învățământul special integrat si este reglementat prin  Ordinul 
5573/20111, Ordinul 5574/20112 și Ordinul 6134/20163. Scopul 
educației speciale și special integrate este “învățarea, educarea, 
reabilitarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară, 

                                                
1 ORDIN nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și 

special integrat disponibil aici: http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/16576 
2 ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru 

copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă disponibil aici: 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/16577 
3 Ordin-cadru nr 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar disponibil 

aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin-cadru%206.134_2016%20interzicere%20segregare.pdf; 

mailto:office@c4c.ro
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/16576
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/16577
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin-cadru%206.134_2016%20interzicere%20segregare.pdf
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profesională și socială a copiilor cu  CES sau cu alte tipuri de cerințe 
educaționale”4. 
Suplimentar, la nivel european există o serie de recomandări și 
practici internaționale în domeniu, de care România trebuie să țină 
cont și care pot contribui la îmbunătățirea sistemului românesc. De 
exemplu : 
 

- Declarația de la Salamanca – adoptată de către UNESCO în 
1994, este considerat principalul document în domeniu, 
enunțând și definind conceptele de incluziune, accesibilitate și 
enunțând principiul desegregării sistemului educațional. 
Documentul consideră educația copiilor cu dizabilități ca parte 

integrală a oricărui sistem educațional.  
- Această declarație este completată de Convenția ONU a 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (2006)5 care subliniază 
obligativitatea statelor de a oferi acces la educație incluzivă de 
calitate și recunoaște importanța educației în dezvoltarea 
potențialului individual și al dobândirii vieții sociale. Convenția 
ONU statutează egalitatea de șanse în educație ca fiind 
esențială și menționează că adoptarea limbajelor de 
comunicare specifice pentru copiii cu deficiențe auditive și 
vizuale, limbajul mimico-gestual și Braille, nu poate fi 
opțională. 

În 2016, Guvernul României a aprobat Strategia Națională „O societate 
fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” (2016 – 2020)6 și un plan 
operațional pentru implementarea acesteia.  
 
Deși România este semnatara acestor declarații internaționale și ele 
au fost ratificate prin legi în Parlamentul României, ele nu au fost 
transpuse încă, în totalitate, în legislația românească, De aceea, nu 

există încă prevederi privind educaţia incluzivă a copiilor cu 
dizabilităţi şi nu se clarifică diferenţa dintre educaţia integrată şi 
educaţia incluzivă. Educaţia incluzivă este o abordare nouă, diferită 
de modelul educaţiei integrate şi ea presupune un proces de 
dezvoltare a şcolilor, adaptare curriculară şi individualizarea 
intervenţiilor educaţionale, în aşa fel încât toţi copiii să înveţe 
împreună, în şcolile din cartierul lor, iar când prezintă dizabilităţi 
şi/sau CES, să primească sprijinul necesar în învăţare. Transformarea 
unor şcoli speciale în Centre de educaţie incluzivă a creat o imagine 
greşită şi nu este în spiritual prevederilor internaţionale. 
 

                                                
4 Ordinul 5573/2011, art. 15 
5 Disponibilă aici https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro; 
6 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 737/ 22.IX.2016, pag.11. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
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2. Dimensiunea problemei 

Conform Centrului European pentru Drepturile Copiilor, în România 
există 176 de școli speciale, distribuite astfel7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În România sunt 833.131 persoane cu dizabilități (la data de 30 iunie 
2019)8 – un număr ce înregistrează un trend ascendent în ultimii ani 
crescând din 2006 de la 500.000. Dintre acestea 21.678 suferă de 
dizabilități auditive (majoritatea cu un handicap accentuat), iar 
91.882 de dizabilități vizuale (majoritatea cu un handicap grav9). 

Conform ANPD sunt 1.884 copii cu dizabilități auditive și 2.712 cu 
dizabilități vizuale însă nu există o statistică prezententată de 
autoritatea națională a repartiției acestora pe categorii de vârstă, 
pentru a putea analiza care este grupul de potențiali beneficiari ai 
prezentei propuneri de politică publică. 

 

3. Justificarea importanței educației pentru copii de 3 – 6 ani 

Pentru a realiza o educaţie incluzivă de calitate pentru copiii cu 
deficienţe senzoriale este nevoie de o evaluare timpurie a 
problemelor de auz şi de văz, precum şi de educația şcolară în 

                                                
7 Date preluate din Analiza privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități 
de tip vizual și auditiv , în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive 

și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080 
8 Date statistice prezentate de Autoritatea Națională pentru persoanele cu dizabilități, din cadrul Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale la data de 30 iunie 2019 și disponibile pe site-ul autorității: http://anpd.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-II-2019.pdf;  
9 Gradele de handicap sunt evaluate conform prevederilor Legii nr. 448/2006 de către ANPD în raportul din 30 iunie 2019 

anterior menționat (vezi pct. 8). 

Situația școlilor speciale din România

Grădinițe speciale Școli speciale gimnaziale

Centre de educație inclusivă Licee speciale

școli profesionale speciale

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-II-2019.pdf
http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/BULETIN-STATISTIC-ANPD-TRIM-II-2019.pdf
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grădiniţe şi mai departe în şcoli în care condiţiie să asigure o educaţie 
de calitate alături de copiii din cartierul, sau localitatea acestora. În 
aeest context ne referim la la şcolarizarea în cadrul grădinţelor care 
să ofere contextul educational adaptat şi mijloacele adecvate pentru 
educatori şi copii.  

În cadrul politicilor educaţionale actuale, creşele şi grădiniţele 
dezvoltă o educaţie timpurie de calitate pentru toţi copii (vezi noul 
Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019, MEN). 

În documentul Stadiul implementării strategiei privind educaţia 
timpurie şi analiza practicilor promiţătoare în educaţia din 
România10 realizat de Unicef (2015)  se specifică: educația timpurie 
reprezintă una dintre cele mai bune căi de a îmbunătăți şi de a susține 

bunăstarea copiilor, promovarea dezvoltării lor sociale, emoționale, 
fizice şi cognitive, precum şi de a oferi oportunități de învățare şi 
dezvoltare pentru şcolarizare şi pentru toată viața. Astfel, devine 
evidentă necesitatea accesului la educație timpurie pentru toții copiii 
-  inclusiv pentru aceia cu deficiențe auditive și vizuale. 

Momentan, din lipsa spațiilor educaționale, cu precădere în mediul 
rural, accesul tuturor copiilor cu vârste de 3-6 ani la educație timpurie 
este limitat în România, întrucât există doar aproximativ 1138 
grădinițe, publice și private, la nivel național (în 2016). Conform 
Eurostat, în 2016, România se afla pe locul 24 din 28 în ceea ce 
privește rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 
ani la educație preșcolară – având practic o pondere de cuprindere de 
puțin peste 80%11. De asemenea, România este plasată de Eurostat pe 
ultimul loc privind investiția – ca pondere din PIB – în învățământul 
preșcolar și ante-preșcolar. Limitarea accesului copiilor cu dizabilități 
la învățământul pre-școlar este mai accentuală decât la nivel general 
pe grupa de vârstă 0-7 ani. În 2013, numai 56,2% dintre copii cu 
dizabilități aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului erau înscriși în învățământul pre-universitar12. 
Mai mult, datorită împărțirii sistemului de identificare a nevoilor 
speciale între două autorități separate (comisiile școlare interne de 
evaluare continuă și comisia de protecție a copiilor) este plauzibil ca 

                                                
10 Stadiul implementării strategiei privind educaţia timpurie şi analiza practicilor promiţătoare în educaţia din Romania, 2015, 

UNICEF, p.20. Studiul este disponibil în limba română aici http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Unicef_Stadiul-

implementarii-strategiei...edu-timpurie_pt-site_20.07.2015.pdf.  
11 Sursă: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/prescolar/ 

ORDIN%203851_2010_ANEXA_RFIDT.pdf 
12 Sursă: http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_sem_I_2015.pdf 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Unicef_Stadiul-implementarii-strategiei...edu-timpurie_pt-site_20.07.2015.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Unicef_Stadiul-implementarii-strategiei...edu-timpurie_pt-site_20.07.2015.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_sem_I_2015.pdf
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raportarea situațiilor în care copii au nevoie de educație specială să 
fie mai scăzută decât numărul real al acestor cazuri13. 

Studiile internaționale argumentează prin analizele privind 
reîntoarcerea, din punct de vedere financiar, a investiției făcute în 
capitalul uman în perioada educației timpurii arată că pentru fiecare 
dolar investit la vârsta de 4 ani, se întorc între 60 și 300 de dolari pană 
la vârsta de 65 de ani (J.Heckman, 200014). 

Suplimentar, există diferențe de acces la educație în funcție de 
mediul de rezidență: peste 95% dintre copiii de 3 ani din mediul urban 
merg la grădiniţă, comparativ cu numai 76% din rural. Așadar 
problema accesului la educație timpurie pentru un copil cu dizabilități 
auditive sau vizuale este diferențiată – și uneori îngreunată – în funcție 

de mediul de proveniență al copilului.  

Mai mult, în ceea ce privește aplicarea principiului educației speciale 
incluzive, reglementarea națională nu prevede modalități de 
incluziune suficient de specifice. Această lacună încurajează 
direcționarea copiilor cu nevoi speciale către instituțiile speciale mai 
degrabă decât incluziunea lor în grupe speciale gestionate în cadrul 
școlilor de masă. De asemenea, lipsa specificității condițiilor de 
incluziune din legislația în vigoare conduce la erori de interpretare, 
precum în cazul instituțiilor care integrează copii cu diferite 
dizabilități sau cu grade diferite de dizabilitate în aceleași formațiuni 
de studiu15. Specificarea unui profil al copilului cu deficiențe de auz 
și de vedere la finalul educației timpurii ar contribui la prevenirea 
acestor situații. 

Problemele de acces la educație timpurie al copiilor români sunt 
legate de corelarea formării cadrelor didactice cu profilul copilului la 
finalul educației timpurii și a curriculumului aferent16, de împărțirea 
responsabilităților pentru acest nivel educațional între diverse 
autorități publice locale și naționale, de lipsa infrastructurii etc. La 

toate acestea, în cazul copiilor cu dizabilități auditive și vizuale se 
adaugă lipsa resurselor educaționale și a infrastructurii adaptate 
nevoilor lor – de exemplu : lipsa cadrelor didactice pregătite să predea 

                                                
13 Conform argumentației din Analiza privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu 

dizabilități de tip vizual și auditiv , în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu 

deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080 
14 Heckman, J. J. (2000). Invest in the very young. Chicago: Ounce of Prevention Fund. 

15 Manea, Livius, 2016. Accesul la educatie a tinerilor cu dizabilitati in Romania. Cu focalizare pe invatamantul secundar 

superior, vocational si universitar, Editura Asociatiei RENINCO Romania. 
16 Curriculum pentru educație timpurie, 2019 disponibil online, aici: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
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utilizând limbajul mimico-gestual atunci/acolo unde este nevoie 
etc.17  

Deşi există documente care precizează profilul copilului la finele 
grădinţei, nu este încă precizată o relaţie între curriculum educaţiei 
timpurii (2019) şi cel al învăţământului primar. Suplimentar, situația 
este agravată în cazul grădinițelor întrucât ele nu sunt 
coordonate/subordonate exclusiv Ministerului Educaţiei Naţionale, 
pentru asigurarea condiţiilor necesare unei educaţii timpurii incluzive 
şi de calitate. 

Problematica dizabilităţii este precizată în toate documentele 
internaţionale, dar şi în studiile de specialitate, ca fiind una 
complexă, care necesită colaborare între sectoarele de sănătate, 

protecţie socială şi educaţie. Cu atât mai mult, la vârstele mici este 
necesară o statistică clară a copiilor cu deficienţe senzoriale încă de 
la naştere, pentru asigurarea unei intervenţii timpurii şi a unei 
integrări educaţionale adecvate, şi o clarificare a  responsabilităţilor 
şi colaborărilor sectoriale şi intersectoriale. 

Prin urmare, o politică publică de creștere a accesului la educație 
timpurie pentru copiii cu dizabilități auditive și vizuale se justifică 
atât prin numărul mare de potențiali beneficiari, cât și prin beneficiile 
pe care accesul la educație timpurie de calitate le poate avea, pe 
termen lung, asupra dezvoltării lor personale și profesionale. 

1.2. Grupuri 
afectate 

Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care au deficiențe auditive 
sau vizuale 

Secțiunea 2: Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 

2.1.      Scopul 

propunerii de 
politică publică 

Scopul politicii publice pe care o propunem este:  

Crearea unui sistem educațional inclusiv, de calitate și relevant care 
asigură accesul la educație a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 
ani, cu deficiențe auditive și vizuale în grădinițele de masă 

2.2.      Obiectivul 

general și 
obiectivele 
secundare ale 
propunerii de 
politică publică 

Obiectivul general al politicii publice este: 

Creșterea capacității sistemului educațional de integrare și incluziune 
în învățământul de masă (grădinițe publice) a copiilor cu vârste 
cuprinse între 3 și 6 ani, cu deficiențe auditive și vizuale, în următorii 
3 ani pentru a răspunde nevoilor individuale de învățare și integrare 
socială.  

Obiectivele specifice ale politicii publice sunt: 

                                                
17 Aceste probleme au fost identificate în cadrul documentelor proiectului „România Educată” în capitolul dedicat 

„Educație timpurie accesibilă tuturor”. Documentul este disponibil aici: www.romaniaeducată.eu. 
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1. Formularea unui profil al copilului la finalul educației timpurii 
care să cuprindă un set de deprinderi și abilități definite pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu deficiențe de auz și 
vedere, cu scopul de a crește șansele de dezvoltare și 
integrarea a acestora în societate.  

2. Revizuirea cadrului de competențe profesionale parte a 
formării inițiale și continue a cadrelor didactice  și creșterea 
calității acestei formări astfel încât să fie adaptată educării 
copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, cu deficiențe auditive 
și vizuale, în vederea îmbunătățirii integrării și incluziunii 
acestora. 

3. Îmbunătățirea și diversificarea mijloacelor asistive necesare 
educației copiilor cu deficiențe auditive și vizuale în grădinițe 
(cele din sistemul de masă), pentru creșterea accesului la 
educație cu prioritizarea soluțiilor tehnologice de asistare a 
procesului educațional pentru copiii cu deficiențe auditive și 
vizuale în grădinițe ce cresc impactul învățării.  

4. Promovarea parteneriatului educațional în care grupuri 
comunitare de sprijin formate din părinți, educatori, 
universități de profil din regiune, ONG-uri locale și alți actori 
relevanți, cu scopul creării unui cadru incluziv educațional și 
identificarea de soluții individuale.  

5. Îmbunătățirea percepției asupra prezenței în spațiul public al 
copiilor cu CES, în special al copiilor cu deficiențe auditive și 
vizuale prin campanii naționale de conștientizare pentru 
schimbarea mentalității cu privire la copiii cu CES.  
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Secțiunea 3: Soluțiile identificate pentru rezolvarea problemelor 

Varianta 1 – Păstrarea 
cadrului legal actual 

Păstrarea cadrului actual 
legal și a sistemului actual ar 
presupune costuri minime 
fără să fie nevoie de 
suplimentarea fondurilor 
deja alocate pentru educația 

copiilor cu nevoie 
educaționale speciale și 
pentru nivelul de educație 
destinat copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 3 și 6 ani. 

Termen de realizare: 0 luni 

Riscuri: perpetuarea actualei 
probleme în ceea ce privește 
accesul redus la educație 
timpurie a copiilor de 3 – 6 
ani cu deficiente auditive 
sau vizuale și lipsa 
mijloacelor asistive. 
 

Varianta 2 – Crearea 
unui centru național de 
resurse și formare a 
cadrelor didactice 

Una dintre cauzele 
accesului redus la 
educație timpurie pentru 
copiii cu deficiențe 

vizuale sau auditive este 
lipsa de resursă umană 
pregătită să gestioneze 
procesul educațional, la 
clasă. Crearea unui 
centru național de 
resurse în educație 
pentru copiii cu CES în 
cadrul căruia să aibă loc 
o parte formarea 
continuă a cadrelor 
didactice pentru ca ele 
să își dezvolte 
competențele și 
abilitățile de care au 
nevoie pentru a asigura o 
educație de calitate 
copiilor cu deficiențe 

auditive și vizuale. 
Centrul poate porni cu 

Varianta 3 – dezvoltarea rețelei 
de grădinițe publice  
 
Din prezentarea problemei (vezi 
secțiunea dedicată justificării 
necesității politicii publice) reiese 
că una dintre probleme este 
absența unităților de învățământ / 

a furnizorilor de educație 
preșcolară care să asigure accesul 
copiilor cu vârste de 3 până la 6 
ani, cu deficiențe auditive sau 
vizuale, la grădinițe „de masă”, 
publice Această variantă de 
soluție (nr. 3) presupune: 
creșterea finanțării de la bugetul 
național pentru investiții în 
infrastructură și construcția de 
grădinițe în acele 
localități/regiuni unde cererea 
pentru locuri în educația ante-
preșcolară depășește oferta 
actuală. Complementar se poate 
recurge la reabilitarea și dotarea 
cu echipamente și materiale 
educaționale a spațiilor deja 

existente neutilizate (chiar dacă 
inițial acestea aveau alt scop). 

Varianta 4 -  oferirea unui pachetul de 
servicii sociale integrate, pentru fiecare 
copil cu deficiențe auditive și vizuale, de 
vârstă 3 – 6 ani, în parte 

Întrucât, așa cum reiese din justificarea 
problemei, participarea la educație timpurie 
este afectată de mai mulți factori care 
concură – deficienței specifice, mediul de 

proveniență, condiția socio-economică a 
familiei etc. propunerea nr.4 vizează o 
acțiune coordonată în mai multe domenii. 
Pentru aceasta propunem evaluarea fiecărui 
copil de vârstă 3-6 ani, cu deficiențe auditive 
și/sau vizuale, identificarea nevoilor 
individuale pentru a asigura participarea, 
parcurgerea și finalizarea cu succes a 
educației timpurii. Evaluarea acestor nevoi se 
va face de către o echipă compusă din 
reprezentanți ai CJRAE, a comisiilor OSP, ai 
școlii, ai primăriei, ai DSP, ai DGASPC și va 
completa, în primă fază, evaluările făcute 
până acum de CJRAE.  Pentru fiecare copil se 
creează un plan de acțiune integrată prin 
colaborarea dintre toate autoritățile locale 
responsabile din domeniul educației, sănătății, 
asistenței sociale etc. La crearea și 

implementarea acestui plan sunt implicați și 
părinții și membrii comunității – de ex. școli, 
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oferirea unui curs de 
formare intensiv pentru 
viitori formatori (tip 
Training for Trainers) 
care ulterior să rămână 
în rețeaua de formatori 
ai centrului și să formeze 
la rândul lor alte cadre 
didactice. 

Centrul de resurse și 
echipa sa vor determina 

durata și continutul 
programului, precum și 
costurile acestuia – care 
pot fi acoperite din 
bugetul centrului (ca o 
subvenție/ în regim 
„gratuit” pentru 
beneficiari) sau de către 
beneficiari (în regim „cu 
taxă”) – în funcție de 
nevoi și resurse 
disponibile. 

Termen de realizare: 1-2 
ani  

În cadrul centrului se 
poate lucra și la 
propuneri de 

Termen de realizare: 4 ani 
 

Elaborarea in cadrul planului de 
dezvoltare a grădiniţei, a unui 
capitol dedicat măsurilor, 
mijloacelor asistive şi resurselor 
necesare integrării şi incluziunii 
copiilor cu deficienţe senzoriale, 
în parteneriat cu familia și 
comunitatea locala. Termen de 
realizare: 1 an 

 

*Observație: această măsură 
poate fi completată de 
simplificarea cadrului legislativ și 
a parcursului birocratic pentru 
deschiderea de grădinițe private, 
care să încurajeze furnizorii 
privați de servicii educaționale 
pentru acest segment de vârstă – 
de la 3 la 6 ani – să facă investiții 
în grădinițe. 
 

universități, ONG-uri cu activitate în domeniul 
implementării sau monitorizării politicilor 
publice în educație și/sau a celor care oferă 
servicii de educație timpurie, etc.   Termen de 
realizare: 1-3 ani 

*această variantă valorifică rezultatele unui 
proiect pilot implementat de către UNICEF și 
partenerii săi, la Bacău („Incluziune socială 
prin furnizarea de servicii sociale integrate la 
nivelul comunităţii” – buget proiect 5,3 
milioane de euro). 
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îmbunătățire a curriculei 
dezvoltate de MEN 
pentru educația pentru 
copii din acest segment 
de vârstă și a unor 
resurse educaționale 
adaptate nevoilor 
acestor copii.  

Timp de realizare: 3 ani 

Centrul ar putea 
contribui și la atingerea 

obiectivului de creștere 
a gradului de 
conștientizare a nevoilor 
copiilor cu CES prin 
derularea unor campanii 
naționale în acest sens. 
Termen de realizare: 1-2 
ani 

 

Secțiunea 4: Evaluarea impactului soluțiilor identificate 

4.1. Impactul 
economic și 
asupra 
mediului de 
afaceri 

Varianta 1 -  
impact 0 (față de 
momentul actual) 

Varianta 2 – crearea 
unui centru național de 
resurse și de formare 
va oferi o alternativă la 
furnizorii de servicii de 

formare continuă 
pentru cadrele 

Varianta 3 – această variantă 
presupune simplificarea 
cadrului legal pentru 
construcția de noi grădinițe 
publice sau private, deci poate 

favoriza investiția privată în 
astfel de clădiri/instituții. 

Varianta 4 – mediul economic de la nivel local 
poate fi cooptat ca partener de către 
autoritățile locale pentru a contribui la 
elaborarea și implementarea planului de 
acțiune individual coordonat, pentru fiecare 

dintre elevii vizați de politică.  
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didactice. Competiția 
pe piața din domeniu 
poate duce la fie la 
reducerea numărului 
de furnizori privați de 
astfel de servicii, fie la 
îmbunătățirea 
serviciilor (cursurilor) 
oferite de către 
acestea.  

4.2. Impactul 
bugetar și 
financiar 

Varianta 1 - 
impact 0 (față de 
momentul actual) 

Varianta 2 - impactul 
bugetar este legat de 
necesitatea alocării 
resurselor financiare 
pentru crearea 
centrului, angajarea 
de resursă umană care 
să asigur funcționarea 
acestuia și pentru 
crearea de resurse 
educaționale necesare 
atingerii obiectivelor 
sale. 

Varianta 3 - impactul 
economic cel mai mare dintre 
variantele propuse determinat 
de necesitatea acoperirii 
costurilor cu investițiile 
pentru construcția de 
grădinițe și îmbunătățirea 
condițiilor educaționale în 
grădinițele deja existente. 

Varianta 4 - impactul bugetar este generat de 
nevoia de alocare a resurselor pentru 
creșterea capacității autorităților locale de a 
lucra coordonat și de a alcătui un plan 
individual de acțiune coordonată pentru 
fiecare copil în parte. 
*pe baza experienței proiectului pilot al 
UNICEF se poate estima un cost de 98 euro 
(aprox 450 lei) / copil beneficiar. – aceasta 
estimare se bazează pe datele privind bugetul 
proiectului amintit anterior, finalizat in 2017 
și care a oferit în regim de pilotare serviciile 
propuse în această variantă de soluționare a 
problemei de acces identificate.  

4.3. Impactul 
social 

Varianta 1 - 
impact 0 (față de 

momentul actual). 
Problema continuă 
să se perpetueze 

În fiecare dintre variantele 2-4 impactul social poate fi reprezentat de creșterea șanselor potențialilor 
beneficiari de a accesa servicii de educație timpurie, incluzive, de calitate. Aceasta va contribui direct 

la formarea lor personală și, în timp, la dezvoltarea lor profesională, integrarea lor în societate și la 
îmbunătățirea calității vieții lor.  
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și cei aprox. 
15.000 de 
potențiali 
beneficiari rămân 
în aceeași situație. 

Măsurile propuse contribuie direct la reducerea decalajelor educaționale de la nivelul preșcolar și, 
indirect, la reducerea inegalităților sociale. 

4.4. Impactul 
asupra 
mediului 
înconjurător 

Varianta 1 - 
impact 0 (față de 
momentul actual). 

Varianta 2 – pentru ca 
impactul asupra 
mediului înconjurător 
să fie minim, centrul 

de resurse va urmări cu 
atenție reutilizarea 
materialelor 
reciclabile, colectarea 
selectivă a deșeurilor 
și reciclarea acestora. 

Varianta 3 – pentru a reduce la 
minimum impactul negativ 
asupra mediului pe care 
construcțiile vizate de aceste 

construcții le pot avea, se va 
opta pentru proiectarea și 
construcția lor astfel încât să 
fie redus consumul de energie, 
să se asigure o izolare termică 
și energetică performantă, să 
se utilizeze pentru alimentarea 
cu energie electrică și apă 
caldă resurse regenerabile. 

Varianta 4 – pentru a reduce impactul negativ 
asupra mediului înconjurător, grupurile de 
intervenție vor opta pentru utilizarea hârtiei 
reciclabile, pentru imprimarea numărului 

minim de hârtii și utilizarea tehnologiilor 
disponibile pentru reducerea birocrației etc. 
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Secțiunea 5: Varianta de soluționare aleasă 

5.1.  Descrierea soluției Crearea unui centru național de resurse și formare 
a cadrelor didactice în cadrul căruia :  

- să se ofere mijloace și oportunități de formare 
inițială și continuă a cadrelor didactice pentru ca ele să își 
dezvolte competențele și abilitățile de care au nevoie pentru 
a asigura o educație de calitate copiilor cu deficiențe auditive 
și vizuale.  

- să se elaboreze și ofere un curs de formare intensiv 
pentru viitori formatori (tip Training for Trainers) care 
ulterior să rămână în rețeaua de formatori ai centrului și să 
formeze la rândul lor alte cadre didactice. 

- să se lucreze la o listă de propuneri de îmbunătățire a 

curriculei propuse de MEN pentru acest segment educațional 
și a unor mijloace asistive și resurse educaționale adaptate 
educației speciale adaptate nevoilor acestor copii. 

- să se organizeze campanii de creștere a gradului de 
conștientizare a publicului larg privind problematica 
accesului la educație de calitate pentru copiii cu deficiențe 
auditive și vizuale; 

Centrul poate funcționa în parteneriat și cu sprijinul ONG-
urilor și instituțiilor publice din domeniu, dar este esențial să 
beneficieze de finanțare adecvată de la autoritățile statului 
pentru a ajunge în cel mai scurt timp la un număr cât mai 
mare de cadre didactice formate. Sursele de finanțare ale 
centrului pot fi: bugetul de stat, fondurile nerambursabile, 
donații/sponsorizări din partea mediului privat etc. 

Observație: s-a optat pentru această variantă de soluționare 
a situației vizate întrucât ea răspunde mai multora dintre 
punctele evidențiate de consultarea publică (o detaliere a 
rezultatelor acestora fiind disponibilă în secțiunea 

următoare) generând totodată unul dintre cele mai mici 
impacte negative asupra bugetului public, mediului economic 
și mediului social dintre versiunile de soluții propuse. 

Recomandăm însă ca, în timp, această soluție să fie 
completată de implementarea soluțiilor nr. 3 și 4. 

5.2. Procesul de consultare 
publică 

În cadrul proiectului au avut loc opt dezbateri regionale care 
au reunit studenți – inclusiv studenți - doctoranzi, cadre 
didactice și membri ai structurilor de conducere ale 
Universităților din regiune, reprezentanți ai ONG-urilor din 
domeniu – de ex asociațiile de elevi, studenți, părinți etc.  
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Rezultatele procesului de consultare: În cadrul acestor 
dezbateri, s-a creat contextul propice pentru împărtășirea de 

experiențe personale și colectarea de opinii privind: 
caracteristicile unei școli inclusive, ale unui profesor inclusiv, 
obstacolele întâmpinate la integrarea copiilor cu dizabilități 
în școala de masă și resursele necesare pentru a realiza acest 
deziderat cu succes.  
Dintre concluziile dezbaterilor amintim faptul că participanții 
la dezbatere consideră că pentru o integrare de succes a 
copiilor cu dizabilități în învățământul de masă: 

- Dezvoltarea toleranței și empatiei ca atitudini 

necesare tuturor cadrelor didactice; 

- Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 

acceptarea unicității și individualității copilului și 

necesitatea adaptării metodelor de predare (a 

activităților) la nevoile copiilor CES, lucrul cu copii CES 

și colaborarea eficientă cu echipa de intervenție; 

- Utilizarea tehnologiei pentru predare adaptată la 

nevoile copiilor cu dizabilități; 

- Alocarea de resurse financiare suplimentare școlilor 

care primesc copii cu dizabilități; 

- Personal de sprijin suplimentar – de ex. interpret, 

consilier școlar, logoped etc.; 

- Ședințe de sprijin pentru părinții acestor copii; 

- Dezvoltarea de activități de natură creativă sau socială 

pentru facilitarea socializării între elevii cu CES și 

restul colegilor. 

5.3. Actele normative ce 
vor fi modificate/adoptate 
în urma implementării 
propunerii de politică 
publică 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 
 

5.4. Mijloace de evaluare și 

monitorizare a 
implementării propunerii 
de politică publică 

Pentru evaluarea și monitorizarea implementării propunerii 

de politică publică se propun o serie de indicatori de 
performanță / ținte pe diferite perioade de timp – de 
exemplu: 
- un cadru legal creat pentru a asigura funcționarea centrului; 
- organizarea unui program intensiv de formare (de tip 
Formare de formatori); 
- organizarea de alte 10 astfel de sesiuni de formare în țară 
(minim 1 curs/regiune de dezvoltare); 


