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București, 2017 

 
 

Recomandări de politică publică pentru o normare adecvată, în vederea prevenirii și 

reducerii excluziunii socio-educaționale a copiilor vulnerabili 

 
 

 
 
CONTEXT 

 
Când datele statistice ne semnalizează că avem sute de mii de copiii care nu merg la școală1 și, 
în fiecare an, zeci de mii de elevi se află în abandon școlar2, când rezultatele la evaluările și 
examenele naționale și testările internaționale ne arată, în plus, carențe majore în privința 
finalităților educației și calității acesteia, devine clar că problemele sistemice din învățământ și 
domeniul serviciilor sociale nu primesc rezolvările corespunzătoare.  
 
Pentru a obține schimbările necesare, sistemul trebuie să se sprijine, printre altele, pe suficiente 
resurse umane specializate.  
 
În cadrul proiectului „Educația fără discriminare este și treaba mea!”, am analizat documentele 
de politici publice relevante3 și, prin intermediul a trei dezbateri locale, derulate în Cluj, 
Craiova și Iași, am consultat 98 de specialiști4 din educație și domeniul social. Printre altele, 
am constatat probleme majore în ceea ce privește normarea, care afectează calitatea 
educației și eforturile de incluziune. 
 
În cele ce urmează, vom sintetiza problemele specifice, discutate în cadrul consultărilor și 
vom face o serie de recomandări de politică publică, pentru ca activitățile de prevenire și 
reducere a excluziunii socio-educaționale a copiilor vulnerabili să beneficieze de o alocare 
adecvată a resurselor umane specializate.  
 

                                                 
1
 Peste 100.000 de copii între 3 și 5 ani care nu erau în grădiniță și cel puțin 271.500 de copii cu vârste între 6 și 17 

ani nu au fost cuprinși în învățământul primar și secundar, în anul 2014 – estimare realizată prin prelucrarea 
datelor Institutului Naţional de Statistică, baza de date Tempo online (raportarea populațiilor şcolare cu vârsta între 
3-5 ani, respectiv 6-17 ani, înscrise în toate formele de învăţământ – tabel SCL103A, la populaţia de aceeași vârstă 
rezidentă la 1 ianuarie 2014 – tabel POP105A).  
2
 Peste 48.700 de elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional au abandonat școala, în anul școlar 

2013-2014 – date prelucrate din următoarele surse: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Raport 
privind starea învățământului preuniversitar în România 2015, pag. 30, 41 și 42; Institutul Național de Statistică, 
baza de date statistice Tempo online, tabel SCL103G (pentru numărul elevilor din învățământul profesional).   
3
 A se vedea documentul „Combaterea excluziunii de la educația de calitate – priorități din prisma politicilor 

publice”, disponibil online la www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluziunii-de-la-educatia-de-
calitate  
4
 Consultările au fost realizate în perioada februarie-martie 2017, în cadrul proiectului “Educația fără discriminare e 

și treaba mea” – comunicat de presa disponibil la http://www.educatiefaradiscriminare.ro/wp-
content/uploads/2017/03/Comunicat-de-pres%C4%83-dezbateri-și-harta.pdf.  

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluziunii-de-la-educatia-de-calitate
http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluziunii-de-la-educatia-de-calitate
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DESCRIEREA SITUAȚIEI ȘI A PROBLEMELOR SPECIFICE5 

 

 Sunt insuficienți profesori-psihopedagogi, profesori logopezi, profesori-psihologi, 

profesori itineranți și de sprijin și consilieri școlari; 

 Numărul de elevi care revin unui specialist este foarte mare; 

 Timpul de lucru avut la dispoziție pentru sprijinirea specializată a copiilor este 

insuficient; 

 Prezența profesorilor-psihopedagogi, profesorilor logopezi, profesorilor-psihologi, 

profesorilor itineranți și de sprijin și consilierilor școlari în mediul rural este insuficientă 

și, uneori, lipsește complet; 

 Se întrețin confuziile în privința rolurilor profesionale – consilierul școlar are normă de 

catedră, colaborarea dintre personalul din educație și cel din domeniul social este slab 

dezvoltată; 

 Prezența altor tipuri de personal cu rol de suport, precum mediatorii școlari este prea 

puţin răspândită raportat la nevoie și nu beneficiază de stabilitate în timp; 

 

….toate acestea limitează rezultatele care pot fi obținute în sensul atingerii 

potențialului de dezvoltare a copilului, întrețin o calitate scăzută a 

demersurilor socio-educaţionale și nu reușesc să asigure incluziunea 

educațională a tuturor copiilor! 

 

Resurse umane 

Insuficiența profesorilor itineranți și de sprijin, a logopezilor și consilierilor școlari, precum și 

numărul mare de elevi care revin unui specialist nu sunt probleme noi, ele fiind recunoscute, de-

a lungul timpului, în documentele de politici publice, inclusiv în setul de strategii și planuri de 

acțiune aflat în implementare6.  

Se poate observa că nu au existat măsuri de analiză a dimensiunii reale a nevoilor sau a 

eventualelor eforturi specifice de soluționare a problemelor.  

Potrivit Legii Educației Naționale nr.1/ 20117, art. 247, funcţiile didactice sunt: /.../  
f) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: profesor itinerant şi de 
sprijin, /.../ profesor-psihopedagog, /.../profesor-logoped /.../; g) în centrele şi cabinetele de 

                                                 
5
 Aşa cum reies din dezbaterile regionale organizate în perioada 21 februarie - 2 martie, la Iaşi, Craiova şi Cluj-

Napoca. Rapoartele sunt disponibile la http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/dezbateri/  
6
 Se pot vedea, de exemplu, descrierea programului reprezentativ 2.1 din Strategia privind reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii în România (2015-2020), pag. 59, disponibilă la www.edu.ro/viziune-0 (accesare la 20.03.2017), 
sau capitolul 5 – Descrierea situației actuale, din Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 2014-2020, pag. 28, disponibilă la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164656  (accesare la 
20.03.2017). 
7
 Disponibila la http://edu.ro/legislatie-organizare-și-functionare-0  

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/dezbateri/
http://www.edu.ro/viziune-0
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164656
http://edu.ro/legislatie-organizare-si-functionare-0
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asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, 
profesor-logoped, consilier şcolar;  
h) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în 

psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; 

Conform aceleași legi, art.99, Sectiunea a 3-a  
/.../ 
(2) Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul judeţean de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
/.../ 
(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi specializate ale învăţământului preuniversitar, cu 
personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratul şcolar. 
/.../ 
(6) Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi 
evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii 
educaţionale:  
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi prin 
cabinetele de asistenţă psihopedagogică/psihologică;  
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice 
interşcolare;  
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;  
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;  
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare de educaţie 

incluzivă. 

Potrivit datelor Ministerului Educației Nationale cu privire la concentrarea resurselor umane în 

mediul urban, în anul școlar 2016-2017, situația este următoarea8: 

Angajați ai Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CRJAE)/Centrul Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE): 

 Profesor – psihopedagog – un număr de 33 angajați în 16 județe9 (celelalte nu au 
astfel de profesori-psihopedagogi), dintre care 32 lucrează în mediul urban (97%). 
Singura excepție o reprezintă județul Ilfov, cu 1 profesor psihopedagog în mediul rural.  

 Profesor psiholog – un număr de 57 de angajați în 17 județe10, iar 55 dintre ei (96%) 
concentrați în mediul urban, din nou exceptia fiind reprezentată de județul Ilfov cu 2 
profesori în mediul rural.  

 Profesor-sociolog – 5 angajați în doar două județe (Dolj – 4 și Olt – 1), toți în mediul 
urban. 

                                                 
8
 Răspuns Direcția Generală Management Preuniversitar – Ministerul Educatiei Naționale, Adresă nr. 

46/BC/26.04.2017 ca urmare a solicitării de informatii nr. 472/25.04.2017 transmisă de Centrul de Resurse 
Juridice.  
9
 Timiș – 6, Brașov – 4, Arges, Buzău, Călărați, Caraș-Severin, Cluj, Constanța și Harghita – câte 2, Botoșani, 

Municipiul București, Gorj, Ilfov, Maramurețs și Vaslui – câte 1).  
10

 Dolj – 11, Brașov – 7, Caraș-Severin și Botoșani – câte 6, Gorj și Vaslui – câte 4, Timis și Municipiul Bucuersti – 
câte 3, Buzau, Călărași, Ilofov și MaraMureș – câte 2, Dambovita, Arges, Cluj, Covasna și Giurgiu câte 1.  
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 Profesor-logoped – 562 care lucrează în toate județele (cel mai mare număr fiind 
înregistat în Municipiul București -36 și județul Cluj – 30, iar cel mai mic în Giurgiu – 1 și 
județul Călărași – 3), dintre care 539 (respectiv 96%) lucrează în mediul urban. În 29 
dintre județe, profesorul logoped e angajat exclusiv în mediul urban.   

 Consilier școlar – număr total de 2.196 angajați în toate județele și 87% dintre ei 
(respectiv 1904) lucrează în mediul urban. Din nou, singurul județ în care ponderea 
înclină spre rural este Ilfov (20 din cei 31 de consilieri școlari sunt activi în rural).  

 
În cazul profesorului itinerant și de sprijin, care este angajat de unitățile de învățământ 

special, numărul total al acestora este de 1003, în 30 de județe; 76% dintre ei lucrează în 

mediul urban (respectiv 762 de persoane). Județele cu o pondere mai mare de profesori 

itineranti și de sprijin în rural sunt Galați (23 în rural din 38 de angajați, Vrancea (8 din 15), 

Prahova (18 din 35) și județul Satu-Mare, cu o proporție egală (9 din 18).  

 

Numărul de elevi care revin fiecărui specialist 

Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică11, aprobat în 2011 și modificat în 2014, 

menționează, la art. 1, alin. (2), că serviciile se oferă pentru cel puțin 800 de elevi / 400 de 

preșcolari. Această normare cu privire la numărul de elevi12 datează încă din anul 199813 și, 

conform actualei Strategii privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, reprezintă o 

țintă inclusiv pentru anul 202014. Avem de-a face cu o totală lipsă de progres (prin 

încremenirea într-o situație ce datează de 19 ani) într-un domeniu unde nevoia este de mult 

timp evidentă, dublată de lipsa voinței de a realiza o schimbare reală în următorii ani.  

Comparând datele de la Directia Generală Management Preuniversitar – Ministerul Educatiei 

Naționale15 cu privire la numărul resurselor umane din cadrul acestor centre în raport cu 

numărul elevilor deserviți de fiecare CJRAE și CMBRAE pentru anul școlar 2016-201716, se 

remarcă următoarele medii: 

                                                 
11

 Aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/07.10.2011, disponibil la 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132489 (accesare la 20.03.2017). Regulamentul mai prevede că un 
cabinet de asistență psihopedagogică poate oferi servicii de asistență psihopedagogică unui număr de cel puțin  
două unități de învățământ care au împreună un efectiv de 800 de elevi sau 400 de preșcolari; 
12

 Prevederea privind preșcolarii a fost inclusă prin anexa nr. 3 a Ordinului MEC nr. 5418 din 08.11.2005. 
13

 Institutul de Științe ale Educației, Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieții, București, 2008, pag. 17-
18, disponibilă la www.ise.ro/wp-content/uploads/2006/08/Analiza-nevoilor-de-consiliere-pe-toata-durata-vietii.pdf 
(accesare la 20.03.2017). 
14

 Se dorește ca până în 2020 să se obțină un raport de 1 consilier la 800 de elevi (de la un raport de 1/1600 
înregistrat în anul școlar 2012-2013) – a se vedea măsura 11 din Anexa 2A a Strategiei privind reducerea părăsirii 
timpurii a şcolii în România, pag. 15 din Anexe.  
15

 Vezi notă de subsol nr.8. 
16

 Mentionam ca nu am luat în calcul și numărul de pre-școlari deserviți de fiecare CJRAE și CMBRAE pentru anul 
școlar 2016-2017. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132489
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2006/08/Analiza-nevoilor-de-consiliere-pe-toata-durata-vietii.pdf
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Exceptând cele 26 de județe în care nu este angajat niciun profesor psihopedagog17, pentru 

celelalte, numărul potential de elevi pe care îl deservește fiecare profesor este de minim 3.691 

de elevi (județul Buzău) și de maxim 51.882 elevi (județul Maramureș). În total, doar 3 județe au 

o medie sub 10.000 de elevi per profesor (Buzău, deja mentionat, urmat de Vaslui – 4.165 de 

elevi și Timiș – 8.634 elevi). 

În cazul profesorului psiholog, în județele în care acesta este angajat18, numărul de elevi 

potențial deservit de un profesor la nivel de județ este sub 10.000 în 10 județe (cu un minim de 

1.041 de elevi în județul Vaslui și 9.614 în județul Gorj) și peste 10.000 în celelalte șapte 

(maxime de 61.570 de elevi în județul Cluj și 62.808 în județul Argeș). Similar, consilierului 

școlar îi revin între 91 de elevi (Municipiul București) și 1.590 (județul Dolj).  

Ca medii naționale, folosind același raport de număr de resurse umane și număr de elevi 

deserviți de CJRAE-uri și CMBRAE (din nou, neluând în calcul și numărul de preșcolari 

deserviți de aceleași instituții), rezultă urmatoarele: 

1 profesor-psihopedagog pentru 44.294 de elevi. 

1 profesor psiholog pentru 25.644 de elevi. 

1 consilier școlar pentru 666 de elevi.  

Astfel, când prevederile menționează un minim de elevi sau preșcolari per cabinet 

psihopedagogic (și nu un maxim, cum ar fi fost normal pentru a putea asigura calitatea 

consilierii), se ajunge la situații precum cele menționate de participanții la consultările noastre19 

(și detaliate și mai sus), în care unui consilier școlar îi revin 1.400 de copii sau chiar mai mulți 

(uneori din școli și grădinițe diferite), eforturile acestuia disipându-se, iar impactul la nivelul 

copiilor vulnerabili fiind redus, dacă nu chiar inexistent.  

Aceeași concluzie se aplică și în cazul profesorului logoped. În conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București 

de resurse și asistență educaționale, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, posturile de 

logoped sunt normate pentru cel puțin 500 de copii/elevi din grădinițe și clasele I-IV care 

prezintă tulburări de limbaj și de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specific. Același 

                                                 
17

 Potrivit adresei nr. 46/BC/26.04.2017 a Direcția Generală Management Preuniversitar – Ministerul Educatiei 
Naționale, aceste județe sunt Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Braila, Covasna, Dolj, Galati, Giurgiu, 
Hunedoara, Ialomita, Iași, Mehedinti, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorrman, 
Tulcea, Vâlcea, Vrancea.  
18

 Potrivit adresei nr. 46/BC/26.04.2017 a Direcția Generală Management Preuniversitar – Ministerul Educatiei 
Naționale, nu există profesor psiholog angajat în 25 dintre județe: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, 
Constanța, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinti, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, 
Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. 
19

 În perioada 21 februarie – 2 martie 2017, în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea!, 
Centrul de Resurse Juridice a organizat o serie de trei dezbateri regionale în Iași, Craiova și Cluj-Napoca, în cadrul 
cărora s-au discutat punctele principale ale unei hărți a excluziunii socio-educaționale, cu identificarea problemelor 
și a soluțiilor propuse de specialiști din educație și domeniul social, atât din sectorul public, cât și neguvernamental. 
Rapoartele de dezbateri sunt disponibile la http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/dezbateri/.     

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/dezbateri/
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regulament prevede că, pe parcursul unui an şcolar, un profesor logoped lucrează cu un efectiv 

de 15 - 40 copii/elevi cu tulburări de limbaj. 

 

Proporția urban-rural 

Tot în cadrul consultărilor ni s-au indicat unități școlare care nu oferă astfel de servicii, mai ales 

în mediul rural, tocmai acolo unde riscurile legate de excluziune şi nevoile sunt crescute.  

Potrivit datelor Ministerul Educației Naționale20, numărul unităților de învățământ care 

beneficiază de asistență psihopedagogică / logopedică la nivel primar și gimnazial este de 

1.277, dintre care 857 în mediul urban (67%) și 420 în mediul rural (33%), iar la nivel 

liceal/postliceal de 1.185, dintre care 1042 în mediul urban (88%) și 143 în mediul rural (12%). 

Județele în care nu apar unități de învățământ care beneficiază de asistență psihopedagogică / 

logopedică în mediul rural sunt Brăila, Neamț și Prahova – la nivel primar și gimnazial21. Tot la 

acest nivel de învățământ, în mediul rural, numărul de unități școlare variază de la 1 (în județele 

Bistrița-Năsăud, Buzău și Mureș) până la 59 (în județul Satu-Mare).  

 

Profesorul itinerant și de sprijin  

Insuficiența profesorilor itineranți și de sprijin a fost, de asemenea, punctată insistent în 
cadrul dezbaterilor pe care le-am organizat. O problemă majoră este nerespectarea/neaplicarea 
legislației, în sensul neasigurării normelor indicate de lege. În plus, atât raportul număr de copii 
per cadru de sprijin, cât și timpul avut la dispoziție pentru lucrul cu acești copii au fost 
considerate nerealiste. De exemplu, prevederile22 spun că un profesor de sprijin are, pe 
săptămână, o normă de lucru de 16 ore cu 8 copii/elevi cu deficiențe moderate și ușoare sau 4 
copii/elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate integrați în învățământul de masă. 
Specialiștii consultați au punctat că aceste reguli nu se asigură peste tot și, mai mult, normele 
astfel definite, tot nu permit atingerea obiectivelor individuale, stabilite pentru fiecare copil: 

„Este nevoie de resurse umane, de suport social și financiar. În școala noastră avem 28 
de copii cu cerințe educaționale speciale, care au certificat de orientare școlară și 
profesională, iar, conform normativelor, ar trebui să avem 2 norme și ceva, dar avem un 
singur cadru didactic de sprijin, înțelegem că eficiența va fi una scăzută. (…) La nivelul 
județului, situația este și mai dramatică, acum doi ani ni se spunea de la inspectorat că 
au fost evaluați, în județ, două mii și ceva de copii cu cerințe educaționale speciale, iar 
numărul specialiștilor știți și dumneavoastră cum este … este foarte, foarte mic. (…) O 
problemă și mai mare este la logopezi, care sunt și mai puțini.”, cadru didactic, școală 
gimnazială, Iași. 

                                                 
20

 Vezi nota de subsol nr.8 
21

 Direcția Generală Management Preuniversitar – Ministerul Educatiei Naționale, adresă nr. 46/BC/26.04.2017 nu 
include niciun fel de date pentru județul Dolj.  
22

 Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și 
asistență educaționale, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011. 
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„Eu cred că este mai realist să se lucreze, să zicem, 16 ore doar cu un singur copil. (…) 
Nevoile sunt diferite, unii copii ar trebuie sprijiniți chiar și permanent, la clasă, … ar trebui 
să fiu acolo cu ei permanent. Să nu uităm că CES nu înseamnă doar dizabilitate, ci poate 
fi și tulburare de comportament, sau câte și mai câte. (…) CES există și în mediul rural, 
dar acolo cu greu se ajunge,….dacă se ajunge, de fapt.”, profesor de sprijin și itinerant, 
Craiova.  

Dacă ne referim la învățământul special, datele privind numărul de profesori itineranți și de 

sprijin, angajați în unitățile de învățământ special23 indică un număr total de 1.003 astfel de 

profesori, care lucrează, cu preponderentă, în mediul urban (762 față de 241 în mediul rural). 

Incadrarea pe județe diferă. Sunt județe în care această resursă umană nu există (12 județe: 

Bacău, Brăila, Brasov, Gorj, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Vaslui, Vâlcea), altele în care 

nu exista deloc în mediul rural (Alba, Argeș, Călărași, Dolj, Hunedoara), iar numărul variază de 

la 2 profesori itineranți și de sprijin pe județ (Călărași) până la 82 de profesori (municipiul 

București).  

 

Mediator școlar 

Legea Educaţiei Naţionale24 statuează condițiile de studii pentru încadrarea mediatorilor şcolari, 
dar rămân valabile Normele de încadrare, activitate şi salarizare ale mediatorului şcolar 
(conform art. 7 din Anexa 2 a Ordinului MECT nr. 1539 / 19.07. 2007), mai puțin prevederile de 
studii (după Legea nr. 1/5 ianuarie 2011, condițiile minimale sunt absolvent de liceu și 
absolvirea uui curs de formare a mediatorilor școlari recunoscut de Ministerul Educației). Ca 
statut, mediatorul școlar este personal didactic auxiliar25, iar serviciile de mediere școlară, 
furnizate de mediatorii școlari sunt activități furnizate de Centrele judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.26  
 

În ceea ce privește mediatorii școlari, o problemă specifică în cazul dezvoltării profesiei de 

mediator școlar o reprezintă încadrarea și asigurarea salarizării. Prin includerea lor în rândul 

personalului didactic auxiliar, remunerarea se face de către sistemul educaţional. Astfel, 

mediatorii școlari pot fi angajați și salarizați de mai multe instituții publice locale și centrale (de 

exemplu, angajați de unitatea de învățământ sau centrul de resurse și asistență educațională, 

din subordinea inspectoratelor școlare, fiind salarizați prin fonduri de la bugetul central și/sau 

local). Dar, ei pot fi salarizați și de organizații neguvernamentale sau grupuri de inițiativă locale 

(caz în care angajarea se face pe perioade determinate, în funcție de proiecte).  

Directia Generala Management Preuniversitar – Ministerul Educației Naționale raportează, în 

școlar 2015 – 2016, 396,5 de mediatori, iar în următorul an școlar 399,5. Datele inregistrate de 

                                                 
23

 Vezi nota de subsol nr.8 
24

 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011, TITLUL IV, art.250, disponibilă la http://edu.ro/legislatie-organizare-și-
functionare-0  
25

 Vezi art. 249, Sectiunea a 3-a, Legea educației Nationale, Lege nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
26

 Vezi art. 99, Secțiunea a 3-1, Legea educației Nationale, Lege nr. 1 din 5 ianuarie 2011 

http://edu.ro/legislatie-organizare-si-functionare-0
http://edu.ro/legislatie-organizare-si-functionare-0
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Direcția Minorități – Ministerul Educatiei Nationale27 diferă, dar nu cu mult raportând 413 de 

mediatori școlari în anul școlar 2015-2016. Aceeași Direcție Minorități solicită posturi adiționale 

pentru fiecare județ, prin identificarea comunităților și a școlilor care au această nevoie.28 În 

perioada 2003-2016, Ministerul Educației și partenerii săi au format 1.285 de mediatori (dintre 

care 362 în ultimii 3 ani – 2013-2016) și au planificat și alte cursuri (15-22 iunie 2017: vor fi 

pregătiți de Direcția Minorități alți 30 de mediatori școlari care lucrează și nu au curs de 

pregătire/ potențiali mediatori școlari).  

În anul școlar 2016-2017, paisprezece județe au avut peste 10 mediatori școlari angajați 

(Brașov – 51 de mediatori școlari, Bacău – 28, Dolj – 27, Cluj – 20, Botoșani – 15, Iași – 14, 

Buzău – 13, Olt – 12, Brăila, Constanța, Tulcea – câte 11 și Dâmbovița, Neamț, Sibiu – câte 

10)29. Județele cu cel mai mic număr de mediatori școlari sunt Bistrița-Năsăud (1 mediator), 

Arad și Ilfov (câte 2), Călărași, Timiș și Tulcea (câte 3).   

Principalii angajatori ai mediatorilor sanitari sunt unitățile de învățământ preuniversitar (23 de 

județe), urmate de CJRAE – 14 județe.  

 

Roluri profesionale 

O altă problemă care rămâne fără răspuns de multă vreme este lipsa de delimitare a rolurilor 

profesionale. Astfel, specialiștilor meniți să ofere suport socio-psihopedagogic, în speță 

psihologilor30 și consilierilor școlari31, le este alocată obligația de catedră32. În dezbaterile pe 

care le-am organizat, părerea unanimă a fost că obligația de catedră trebuie eliminată, pentru a 
                                                 
27

 Răspuns Direcția Minorități – Ministerul Educatiei Naționale, adresă nr. 46/BC/26.04.2017 ca urmare a solicitării 
de informatii nr. 472/25.04.2017 transmisă de Centrul de Resurse Juridice. 
28

 Vezi nota de subsol nr.8 
29

 Directia Minorități nu a transmis date privind acest an școlar 
30

 MEN nu a raspuns cu privire la norma didactică a profesorului psiholog   
31

 Răspuns Direcția Minorități – Ministerul Educatiei Naționale, adresă nr. 46/BC/26.04.2017 ca urmare a solicitării 
de informatii nr. 472/25.04.2017 transmisă de Centrul de Resurse Juridice - ;În conformitate cu prevederile art. 262 
din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 din Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență 
educaționale, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare, norma didactică a 
consilierului școlar din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică este de 40 de ore/săptămână, din care: 
a) 18 ore/săptămână care constau în: „activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi colectiv cu 
preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, 
părinţilor, cadrelor didactice, din care 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la 
decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate ori consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, conform 
specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind 
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar”, 0,78% normă activitățile de asistență psihopedagogică 
enumerate în textul de lege și 0,22% activitate didactică de predare la clasă; „22 de ore/săptămână care constau 
în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de 
prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale, 
participarea la şedinţe şi lectorate cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică specifică, 
respectiv activităţi de diriginte la solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.” 
32

 A se vedea articolul 14 din Anexa 1 a Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/07.10.2011. Art. 14, disponibilă la 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/159740 (accesare la 28.03.2017). 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/159740
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lăsa consilierului/psihologului mai mult timp la dispoziție pentru a-și face meseria și a-l ajuta să 

se apropie de copii, mai ales că rolul de profesor (predare-evaluare) nu este compatibil cu cel 

de suport.  

„Noi suntem angajați ca și oricare alt profesor, mergem la concursuri pentru cadre 
didactice, gradele noastre sunt de profesori, și nu de psihologi, formarea noastră 
continuă este toată axată pe cadru didactic. (…) Eu vă pot împărtăși experiența mea. Eu 
predau, la a XI-a, sociologie. Când clasele respective sunt într-a IX-a și a X-a, (…) facem 
doar consiliere și totul este foarte frumos. În a XI-a, când merg să predau și am manual și 
trebuie să învețe lecția și trebuie să le dau note ….nu, ei se așteaptă că nu, că eu nu dau 
note și …nu. Iar după clasa a XI-a, acei elevi nu, nu mai îmi vin la consiliere.”, psiholog 

școlar, Craiova.  

Potrivit datelor de la Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Management Pre-

universitar33, la nivel național 48 de mediatori școlari efectuează și activitate didactică (respectiv 

12% raportat la numărul total de mediatori înregistrați de aceeași direcție pentru anul școlar 

2016-2017).  

A reieșit din consultări că între personalul din educație și cel din domeniul social există o 

colaborarea deficitară. Obstacolele sunt amplificate de insuficiența resurselor umane din 

domeniul serviciilor sociale, care duce la o prezență scăzută în parteneriatul cu școlile. Ne-au 

fost descrise demersuri ale cadrelor didactice care preiau inițiativa de a merge în comunitate 

pentru a preveni abandonul școlar. Un cadru didactic însă nu are pregătirea și 

resursele/instrumentele necesare pentru intervenții eficiente, fiind nevoie de măsuri specifice și 

susținute, care cer dezvoltarea asistenței sociale specializate la nivel de întreg sistem.  

  

                                                 
33

 Vezi nota de subsol nr.8 
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CONCLUZII - probleme fundamentale 

 

 Unele decizii importante, inclusiv privind 

normarea și finanțarea în învățământ, par 

a fi luate fără a respecta interesul 

superior al copilului, legislația și realitatea 

din teren, ci considerente bugetare și 

interesele adulților! 

 

 Deficitul de personal nu este identificat și 

centralizat în manieră defalcată (pe tipuri 

de personal necesar), iar dimensiunea 

reală a nevoilor rămâne necunoscută! 

 
 Lipsește intervenția pluri-disciplinară și 

colaborarea dintre serviciile sociale și 

cele educaționale, fiind întreținută 

confuzia cu privire la rolurile profesionale 

specifice (evidentă, de exemplu, în cazul 

încadrării consilierilor școlari)şi ducând în 

final la o lipsă de asumare a 

responsabilităţii pentru atribuţii şi obligaţii 

specifice legate de roluri profesionale 

diferite! 

 
 Este evidentă lipsa de progres și voință 

politică în sectoare cheie pentru 

asigurarea incluziunii socio-educaționale, 

cum ar fi sectorul consilierii școlare, pentru care indicatorii de normare sunt aproape 

aceiași ca în momentul în care au fost puse bazele acestei profesii, în urmă cu aproape 20 

de ani, în ciuda disfuncţionalităţilor evidente! 

 
 

  

Interesul superior al copilului 
este un principiu fundamental al Convenției 
ONU pentru drepturile copilului, adoptată de 

România încă din 1990, prin Legea nr. 
18/1990. Inclusiv Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia și promovarea drepturilor copilului 

(republicată) reiterează principiul respectării 
şi promovării cu prioritate a interesului 
superior al copilului, precum și pe cel al 

asigurării șanselor egale și nediscriminării, 
introducând totodată și principiul asigurării 
unei îngrijiri individualizate şi personalizate 

pentru fiecare copil. Specific, Legea 
272/2004 prevede, la art. 2, următoarele: 

 
„Principiul interesului superior al copilului 
va prevala în toate demersurile şi deciziile 

care privesc copiii, întreprinse de 
autorităţile publice şi de organismele 

private autorizate, precum şi în cauzele 
soluţionate de instanţele judecătoreşti.” 

„orice alte reglementări adoptate în 
domeniul respectării şi promovării 

drepturilor copilului, precum şi orice act 
juridic emis sau, după caz, încheiat în acest 

domeniu se subordonează cu prioritate 
principiului interesului superior al 

copilului.” 

„Interesul superior al copilului se 
circumscrie dreptului copilului la o 

dezvoltare fizică şi morală normală, la 
echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.” 
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RECOMANDĂRI 

 Identificarea și centralizarea anuală a nevoilor reale referitoare la normare, plecând de la 

nivelul fiecărei unități de învățământ; rezultatele analizei anuale să fie făcute publice și să 

ofere date despre: numărul copiilor înscriși, numărul normelor didactice asigurate, 

numărul consilierilor/psihologilor școlari, numărul copiilor cu CES şi distribuţia acestora 

pe clase, efectivul profesorilor itineranți și de sprijin, logopezi și a altor categorii de 

personal de sprijin; analiza să indice clar care este dimensiunea deficitului de personal, 

exprimat în manieră defalcată pe categorii de personal, precum și la nivel de unitate de 

învățământ, localitate, județ și nivel național;  

Responsabilitate: Ministerul Educației, cu implicarea inspectoratelor școlare;  

 Identificarea nevoilor privind prezența mediatorilor școlari, la nivelul fiecărei localități și 

realizarea unei centralizări județene și naționale; periodicitatea acestei analize să fie 

anuală, iar rezultatele făcute publice;  

Responsabilitate: autoritățile administrației publice locale – aparatul administrativ din 

cadrul primăriilor, prin consultarea unităților de învățământ și a serviciilor publice de 

asistență socială; 

 Inițierea unei consultări publice cu privire la redefinirea normelor, în scopul asigurării 

calității și eficienței intervențiilor, precum și al respectării dreptului tuturor copiilor la o 

educație incluzivă și de calitate; finalitatea consultării trebuie să o reprezinte modificarea 

legislației privind normarea și suplimentarea resurselor umane specializate (de 

exemplu, în cadrul consultărilor noastre, pentru profesorii de sprijin au fost sugerate 16 

ore per copil, pe săptămână, precum și o mai mare adaptare la nevoile individuale – 

eventual prezență permanentă la clasă, unde este nevoie, dar și lucru suplimentar); 

Responsabilitate: Ministerul Educație, cu sprijinul centrelor județene de resurse și 

asistență educațională și cu consultarea tuturor actorilor relevanți, inclusiv a Colegiului 

Psihologilor, Colegiului Asistenților Sociali, facultăților de profil și societății civile;  

 Redefinirea rolului consilierilor/psihologilor școlari, astfel încât aceștia să deruleze 

activități de orientare și consiliere socială, psihologică și educațională, eliminându-se 

obligația de catedră; modificarea modului în care este formulată prevederea privind 

numărul de copii care revin unui cabinet școlar, astfel încât textul să prevadă un maxim 

(nu un minim ca în prezent); în acest sens, este nevoie de schimbarea legislației cu 

privire la încadrarea profesională și normarea consilierilor; 

Responsabilitate: propunere legislativă inițiată de Ministerul Educației, cu sprijinul 

centrelor județene de resurse și asistență și consultarea tuturor actorilor relevanți; 

 Finanțarea adecvată a educației, prin respectarea legii şi alocarea procentului de 6% din 

PIB prevăzut prin lege, cât și prin gestionarea responsabilă a fondurilor; respectarea 

principiului interesului superior al copilului în luarea deciziilor privind asigurarea normelor, 

formarea claselor, construirea bugetului educației; construirea și utilizarea bugetului 

educației și ținând cont de rezultatele analizelor anuale de nevoi privind normarea 

(propuse mai sus);  
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Responsabilitate: Guvernul României, inclusiv Ministerul Educației și cel al Finanțelor; în 

plus, responsabilitatea de a respecta interesul superior al copilului aparține tuturor 

decidenților politici, profesioniștilor, dar și părinților și altor adulți;  

 Profesionalizarea asistenței sociale, dezvoltarea rețelei de asistență socială de la nivelul 

localităților și întărirea colaborării dintre serviciile sociale și cele educaționale, cu 

respectarea rolului profesional specific fiecărui sector; sprijinirea dezvoltării rețelei de 

mediatori sanitari și mediatori școlari prin monitorizarea modului în care se face 

încadrarea și salarizarea acestor categorii de personal;  

Responsabilitate: Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Colegiul Asistenților Sociali, facultățile de 

psihologie şi asistență socială, autoritățile administrației publice locale. 

 

 

 

 

  
____________________________________________________________________________ 

Document în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea!, implementat 
de Centrul de Resurse Juridice și co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest document nu reflectă neapărat 
poziţia oficială a guvernului elveţian. Responsabilitatea pentru conţinutul acestuia este asumată 

în întregime de CRJ. Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm accesati 
www.educatiefaradiscriminare.ro. 
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