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În ziua de miercuri 25 aprilie 2001 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor care a organizat o 

audiere preliminară privind efectele posibile ale aplicării Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, 

Ordonanţele de urgenţă nr.30/2000, nr.206/2000 şi nr.12/2001, precum şi a 

Hotărârii Guvernului nr.261/2000. 

La dezbateri au participat, ca invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Administraţiei Publice şi Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, precum şi reprezentanţi ai 

şcolilor speciale. 

Dezbaterea organizată a fost determinată de un mare număr de scrisori şi 

memorii primite la Comisie de la şcolile speciale din aproape toate judeţele ţării, 

prin care îşi exprimă nemulţumirea asupra modului în care este reglementată 

actuala organizare a unităţilor de învăţământ special. 
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În baza ordonanţelor amintite şi mai ales în baza Hotărârii Guvernului 

nr.261/2000 s-a produs o separare a bazei materiale a unităţilor de învăţământ 

special, în sensul, că procesul de învăţământ rămâne în subordinea 

inspectoratelor şcolare, iar internatele şi cantinele sunt trecute în subordinea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Prin această 

,,reorganizare,, s-au creat grave disfuncţii în funcţionarea unităţilor de 

învăţământ special. 

Prin preluarea internatelor, cantinelor şi spaţiilor destinate activităţilor 

recuperatorii de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi 

Adopţie, acţiunea educativă a fost împărţită între cele două instituţii, iar 

activităţile de terapie şi recuperare obstrucţionate. Măsurile organizatorice 

aplicate au condus, practic, la dublarea numărului de personal în fiecare unitate 

de învăţământ, cu toate consecinţele financiare care decurg. Se face grava 

confuzie între copiii cu nevoi speciale din punct de vedere social (copii 

abandonaţi, orfani, copiii străzii etc.) şi copiii cu nevoi speciale din punct de 

vedere educativ - recuperator - compensatoriu (surzi, orbi, debili mintali, 

paraplegici etc.). 

Unităţile de învăţământ special, prin memoriile adresate Comisiei, au 

sesizat că prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.192/1999 au fost aplicate fără o 

analiză corectă, întrucât la art.20, alin.(1) se menţionează: ,,Unităţile care 

îngrijesc copii în regim rezidenţial şi care funcţionează în cadrul unităţilor de 

învăţământ special se separă de unitatea de învăţământ special,,. Majoritatea 

şcolilor speciale nu fac obiectul acestui act normativ, întrucât nu sunt unităţi ce 

şcolarizează elevi în regim rezidenţial. 

În textele juridice amintite nu s-a făcut o definire clară şi corectă a 

termenilor de: copil aflat în dificultate, centrul de plasament, regim rezidenţial, 

copil deficient, etc., ceea ce a dus la includerea globală a copiilor în noul sistem 

creat, încîlcându-se, în acelaşi timp, art.8 din Ordonanţa de urgenţă nr.26/1997, 

care stabileşte în ce condiţii, Consiliile Judeţene îşi pot exercita drepturile de 
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părinţi prin Comisia de Protecţie a Copilului şi a notificării privind funcţionarea 

şcolilor speciale nr.10.380/12 iulie 2000 a M.E.N. care specifica: ,,În şcolile 

speciale sunt, în acest moment 43.477 de copii, cu familii organizate, care 

evident, nu intră sub incidenţa actelor amintite,,. Crearea de Centre de Plasament 

pentru copiii care au părinţi apare ca ilegală. 

Resursele limitate ale bugetului, care trebuiau orientate direct către copiii 

aflaţi în dificultate, în baza principiului potrivit căruia ,,resursa trebuie să 

urmeze nevoia copilului,, şi datorită unor neclarităţi în actele amintite, bazate pe 

necunoaşterea realităţii din teritoriu, aceste resurse au fost direcţionate către o 

structură nouă, supradimensionată, atât prin personal de conducere cât şi 

administrativ. 

Redăm câteva pasaje din memoriile analizate în Comisie: 

-,,Datorită situaţiei critice prin care trece învăţământul special ca urmare a 

aplicării Ordonanţei de urgenţă nr.192/1999 în Şcoala specială Bacău a luat 

fiinţă Centrul de Plasament nr.7 - Modul şcolar - fapt ce a generat tensiuni, haos, 

dezorganizarea procesului instructiv-educativ, un comportament agresiv din 

partea copiilor etc., toate acestea datorită lipsei unităţii de vederi şi interese din 

partea celor ,,doi stăpâni,, din aceeaşi curte.,, (Şcoala specială Bacău). 

-,,Rugăm insistent să se facă diferenţierea necesară între elevul de şcoală 

specială care are familie şi care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ  

specializate în regim de intern sau semiintern şi copilul orfan care se găseşte în 

fostele case de copii (actualele centre de plasament) şi care poate fi trecut în 

plasament familial, propus pentru adopţie etc.,, (Centrul şcolar Gura 

Humorului). 

-,,În legătură cu preluarea copiilor, la Şcoala specială de băieţi Târgovişte, 

în loc să se preia în regim propriu de îngrijire şi supraveghere - cf.OUG 

nr.261/2000, art.4, al.2, a unui număr de 47 de copii, Serviciul Public Specializat 

pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa a preluat totalul de aproximativ  415 copii 
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care proveneau din familii şi care beneficiau de sprijin din partea statului 

datorită situaţiei lor materiale dificile,, (Şcoala specială de băieţi Târgovişte). 

-,,În prezent aceeaşi clădire cu acelaşi efectiv de elevi şi aceleaşi 

funcţionalităţi este deservită de aproximativ 70 de persoane. Considerăm 

excedent de personal, neabilitat în munca cu copiii cu nevoi educative speciale. 

În concluzie, sume importante de bani, de care ar trebui să beneficieze 

copiii în mod direct (hrana, echipament, rechizite) sunt considerabil diminuate 

prin salarizarea personalului excedentar. 

Disfuncţionalităţile cele mai grave provin din faptul că nu se respectă 

statutul de şcoală, îngrădindu-se şi chiar eliminându-se segmente instructiv-

educative speciale din orarul zilnic al elevului (activitatea didactică a 

învăţătorilor şi profesorilor-educatori). 

Această situaţie nu este singulară ci caracterizează în prezent întregul 

învăţământ special preluat de Serviciile Publice pentru Protecţia Copilului.,, 

(Şcoala specială pentru surzi nr.2 Bucureşti). 

În luna februarie 2001 a avut loc la Tg.Mureş Conferinţa Naţională 

,,Drepturile Copiilor cu cerinţe educative speciale în contextul legislaţiei 

actuale,, organizată de Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ 

,,Spiru Haret,,. În ,,Rezoluţia,, conferinţei se afirmă: 

-,,Actele normative incriminate de participanţii la Conferinţă s-au soldat 

cu grave perturbări în sistem, dintre care menţionăm: 

• direcţionarea resurselor limitate ale bugetului nu atât către nevoile 

copiilor, ci preponderent către structuri noi de personal 

administrativ şi de conducere; 

• activitatea educativ-compensatorie specifică a personalului 

didactic, rămas sub incidenţa Legii nr.128/1997 a Statutului 

Personalului Didactic, este în prezent coordonată şi evaluată de 

instituţii şi persoane din afara sistemului naţional de învăţământ; 
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• principiul egalităţii şanselor pentru toţi copiii este diminuat de 

managementul centrelor de plasament, care focalizează excesiv 

atenţia pe protecţia socială, în detrimentul educaţiei ,,asistate,,. 

• coerenţa acţiunii educativ-compensatorii este lipsită de continuitate 

în condiţiile coexistenţei în centrele de plasament a unor categorii 

de personal cu subordonări legislative diferite, normări şi calificări 

diferite; 

• neclaritatea privind concepte esenţiale - precum: protecţie, 

instituţionalizare, ocrotire, copil aflat în dificultate, copil deficient 

etc. a condus la includerea globală a copiilor în noul sistem creat, 

chiar şi a celor din învăţământul special, care au familii; 

• a rămas în afara unei strategii naţionale integrarea profesională şi 

socială post şcolară a copiilor instituţionalizaţi - ceea ce lipseşte de 

finalitate activitatea din sistem. 

Participanţii la Conferinţa Naţională au solicitat Guvernului României şi 

Parlamentului să întreprindă măsuri urgente pentru modificarea actelor 

normative în vigoare, astfel încât în activitatea sistemului să primeze principiul 

interesului superior al copilului la educaţie, ocrotire, recuperare şi integrare 

socio-profesională. 

În cadrul dezbaterilor din Comisie au fost formulate mai multe propuneri 

de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu şi stoparea fenomenului de separare a 

bazei materiale a unităţilor de învăţământ special şi al conducerii bicefale. 

În concluzie, s-a stabilit promovarea unui proiect de lege prin care să se 

asigure o conducere unică a unităţii de învăţământ special şi asigurarea unei 

cofinanţări prin bugetele judeţene şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Copilului şi Adopţie. 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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