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Unitățile de învățământ unde se implementează programul: 
 

Colegiul Naţional Pedagogic "Ștefan cel Mare" Bacău 

Colegiul Național de Artă "George Apostu" Bacău 

Liceul cu Program Sportiv Bacău 

Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

Școala Gimnazială ,,Constantin Platon” Bacău 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

Școala Gimnazială “Dr. Alexandru Șafran” Bacău 

Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău  

Școala Gimnazială "Alexandru cel Bun" Bacău 

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău 

Școala Gimnazială ”Domnița Maria” Bacău 

Școala Gimnazială ”George Bacovia” Bacău 

Școala Gimnazială "Grigore Tăbăcaru" Hemeiuș 

Școala Gimnazială "Alexandru Piru" Mărgineni 

Școala Gimnazială ”Emil Brăescu” Măgura 

Liceul cu Program Sportiv "Nadia Comăneci" Onești 

Școala Gimnazială "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare" Onești 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tg. Ocna 

 

 

 

Scoala Gimnazială Nr. 2 Tg. Ocna 

Școala Gimnazială ,,Ştefan Luchian” Moineşti 

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moineşti 

Școala Gimnazială ,,Ciprian Porumbescu” Comănești 

Liceul Tehnologic Dărmăneşti 

Şcoala Gimnazială nr.2 Dărmăneşti 

Școala Gimnazială Luizi Călugăra 

Școala Gimnazială Cleja 

Școala Gimnazială Strugari 

Școala Gimnazială Urecheşti 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata  

Școala Gimnazială “General Nicolae Șova” Poduri 

Scoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Zemeş 

Școala Gimnazială ,,Regina Maria” Mănăstirea Caşin 

Şcoala Gimnazială "Gheorghe Avramescu" Prăjeşti 

Şcoala Gimnazială "Ion Strat" Gioseni 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Blăgeşti 

Şcoala Gimnazială Măgireşti 

Şcoala Gimnazială Bogdăneşti 
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I. SCOPULROGRAMULUI: 

Preorientarea școlară a elevilor cu CES de la clasele a VIII-a și valorificarea 

rezultatelor studiului în stabilirea de către ISJ Bacău a locurilor distinct alocate în 

unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES, conform Ordinului 

5457 din 31 august 2020 

 

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

1. Formarea unei imagini obiective asupra caracteristicilor psiho-sociale ale elevilor 

cu CES din clasa a VIII-a 
 

2. Creşterea gradului de informare a beneficiarilor (părinţi, copii) cu privire la 

drepturile legale de care beneficiază elevii cu CES în general, şi cei din clasa a 

VIII-a, în mod special 
 

3. Preorientarea şcolară a elevilor  cu CES din clasa a VIII-a prin corelarea 

cerințelor specializărilor /calificărilor de la  nivelul rețelei școlare din cadrul 

județului Bacău, cu interesele, abilitățile și valorile acestora 
 

 

4. Identificarea posibilelor arii de interes vocațional ale elevilor cu CES din clasa a 

VIII-a, reflectate în specializările /calificările de la nivelul rețelei școlare din 

cadrul județului Bacău 
 

 

III. TIPUL BENEFICIARILOR:  

 Elevi de nivel gimanzial – Cls. a VIII-a 

 Părinţi ai elevilor de nivel gimanzial – Cls. a VIII-a 

 

 

IV. METODE ŞI MIJLOACE UTILIZATE: 

 Metode: Conversaţia dirijată, problematizarea, explicația 

 Mijloace: Fișa psihopedagogică a elevului cu CES 
 

Fișa suport cu legislația în vigoare privind drepturile elevilor cu 

CES din clasa a VIII-a 
 

Fișa de preorientare școlară a elevului cu CES din clasa a VIII-a 
 

Ghidul privind specializările/calificările de la nivelul rețelei școlare 

din cadrul județului Bacău ”Împreună construim VIITORUL” 

 

 

V. ECHIPA DE LUCRU: 

Coordonatori: Neagu Nicoleta Mihaela 

Biagini Cristina-Maria 

                         Stamatachi Elena Anca 

 

 

 

 

 

 



 

 

Membri ai echipei:  

Aprodu Diana 

Gora Narcisa 

Diaconu Amalia 

Coșeraru Viorel 

Susanu Tatiana 

Pungaru Diana Mariana 

Rață Mioara 

Lepădatu Elena 

Văduva Adela 

Cioarec Ramona  

Craiu Constantin Ovidiu 

Popovici Simona 

Vasilică Mihaela Gabriela 

Popovici Irina Elena  

Merlușcă Elena 

Momanu  Claudia Maria 

Melinte Ancuța 

Hîrjanu Tatiana 

 
VI. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 

BBBBBBBBBBBBBB 

Ivan Celina  

Frateanu Dan  

Berbunschi Anca-Alexandra 

Rusei Alina  

Fechet Marius 

Zachici Daniela 

Repede Mariana 

Bratu Rodica 

Chelariu Marinela 

Scorțanu Alexandrina 

Romandaș Cristina  

Bobeică Daniela 

Marcu Elena Mihaela 

Ariton Cristina Iunia 

Dumitrașcu Roxana Cerasela 

Cozma Lidia  

Luca Daniela 

 

 

 

 



VII. ACTIVITĂŢILE INCLUSE ÎN PROGRAM:  
 

         ETAPA I – programul de consiliere și preorientare școlară 
 

Activități de consiliere (în regim de lucru față în față / on-line), vizând realizarea 

unei fișe psihopedagogice sintetice (vezi ANEXA 1) a elevului cu CES din clasa a 

VIII-a ce trebuie preorientat școlar 
 
 

Participanți alături de consilierul școlar: părinte/reprezentant legal/ diriginte  
 

 

OBS:  Informațiile obținute în urma activității de consiliere pot fi completate cu datele deja existente în 

dosarul elevului cu CES de la nivelul unității de învățământ (Documente relevante: ancheta socială, fișa 

psihopedagogică, fișa medicală sintetică) 

 

1. Activitate de consiliere (în regim de lucru on-line), axată pe cunoașterea de către 

părinte a drepturilor de care beneficiază elevul cu CES de cls. a VIII-a, în 

conformitate cu legislația în vigoare (vezi ANEXA 2) 
 

 

Participanți alături de consilierul școlar: părinte/reprezentant legal 
 

 

OBS: La finalul activității, consilierul școlar va transmite în format electronic părintelui, fișa suport cu 

extrase din legislația în vigoare privind elevii cu CES din clasa a VIII-a  

 
 

2. Activitate de consiliere individuală/de grup (în regim lucru față în față), axată  

pe identificarea la nivelul elevilor cu CES, din clasa a VIII-a: 
 

*a posibilelor arii de interes vocațional (domeniu / specializare / calificare profesională)  

*a unităților de învățământ liceal/profesional ce prezintă interes pentru aceștia 

  (vezi ANEXA 3) 
 

Participanți alături de consilierul școlar: elevii cu CES 
 

OBS: În cadrul acestei activități va fi valorificat și Ghidul privind învățământul liceal și profesional 

”Împreună construim VIITORUL”  
 

(Link : https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022) 
  
 

3. Activitate de informare și consiliere a părintelui elevului cu CES  (în regim lucru 

on-line), privind ariile de interes vocațional ale copilului și respectiv, unitățile de 

învățământ liceale/ profesionale ce prezintă interes pentru acesta, fundamentate pe datele 

obținute din activitățile de consiliere anterioare 
 

OBS: În cadrul acestei activități, consilierul școlar va transmite părintelui, în format electronic, Fișa de 

preorientare școlară (vezi ANEXA 3) și Ghidul ”Împreună construim  VIITORUL”  

(Link: https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022 ) 
 

 

ETAPA A II A – studiu privind preorientarea elevilor cu CES către specializările 

/calificările profesionale de la nivelul rețelei școlare din cadrul județului Bacău 

Consilierul școlar se va asigura că elevul va completa, în format on-line, chestionarul de la 

următorul link: 
https://docs.google.com/forms/d/1xFE7jdJH3eerH_7JRY950CjPVLJpN90QvQzEYT2k7DY/viewform?edit_requested=true 

 

https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022
https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022
https://docs.google.com/forms/d/1xFE7jdJH3eerH_7JRY950CjPVLJpN90QvQzEYT2k7DY/viewform?edit_requested=true


ANEXA 1 

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI CU CES 

 

Unitatea de învățământ .................................................................................. 

 

Profesor diriginte ………………… specialitatea…………….. 

Consilierul școlar............................................... 

Elevul vizat……………………………… 

 

 

I. DATE PERSONALE ALE ELEVULUI: 

Nume prenume…………………………….  

Data nașterii …………………………. 

Domiciliul……………………………. 

Clasa a VIII-a 

 

II. DATE DESPRE  FAMILIE: 

a) Tipul familiei: 

□ monoparentală prin: statut iniţial, deces, divorţ, separaţie 

□ legal constituită 

□ alte situaţii ......................................................................................................................... 

b) Alte situaţii relevante pentru evoluţia copilului: 

□ părinţi plecaţi în străinătate:........................................................................................... 

□ crescut de rude de gradul II, III:..................................................................................... 

□ în protecţie specială:......................................................................................................... 

□ alte situaţii:.......................................................................................................................... 

 

 

 

 



III. CARACTERISTICI ȘI DIFICULTĂȚI PE ARII DE DEZVOLTARE 
 

Arie de dezvoltare Tipuri de dificultăți DESCRIERE 

DEZVOLTARE 

COGNITIVĂ 

 

Deprinderi și 

abilități ale 

proceselor de 

cunoaștere 

(memorie, înțelegere 

și învățare cognitiva) 

 

 

 

 

 

 

Deprinderi și 

abilități de 

comunicare și 

cunoaștere (scriere, 

citire, vorbire -

ascultare) 

 

 

 

 

 

 

NIVELURI SI 

FORME ALE 

PROCESELOR 

REGLATORII, 

NECESARE 

INVATARII 

Niveluri si forme 

ale fenomenelor și  

proceselor 

reglatorii (atenție, 

motivație, voința, 

afectivitate) 

 

 

 

 

 

 

 

Deprinderi si 

abilitați de 

organizare si lucru 

(organizarea pentru 

sarcini, realizarea 

sarcinilor, atitudini 

fata de sarcini, 

respectarea regulilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICARE 

SI 

INTERACTIUNE 

 

Interacțiune cu 

colegii (preferințe in 

socializare, 

interacțiune în ore și 

în afara lor) 

 

 

 

 

 

Interacțiune cu 

adulții 

(preferințe in 

socializare, 

interacțiuni in ore si 

in afara lor) 

 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTARE 

FIZICĂ / 

FIZIOLOGICĂ 

Vizual/auditiv/motor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GHID PENTRU COMPLETAREA FIȘEI DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI CU CES 
 

Va propunem să vă ghidați, în completarea fisei psihopedagogice al elevului cu CES, după următoarele întrebări,  

care permit identificarea celor mai importante caracteristici psihice ale acestuia. 

Arie de dezvoltare 
Tipuri de 

dificultăți 

INTREBĂRI ORIENTATIVE 

DEZVOLTARE 

COGNITIVĂ 

Deprinderi si abilități 

mnezice (de 

memorare) 

1. În ce măsură elevul reține secvențe de mai multe instrucțiuni? 

2. În ce măsură elevul își amintește informația necesara pentru realizarea 

sarcinii? 

3. În ce măsură elevul își amintește informațiile predate în dățile anterioare? 

Deprinderi de învățare 

cognitiva 

1. În ce măsură elevul înțelege noțiuni/concepte specifice disciplinelor pe 

care le studiază? 

2. În ce măsură elevul utilizează adecvat noțiunile/conceptele specifice 

disciplinelor  pe care le studiază? 

3. În ce măsură elevul rezolva probleme/aplică cunoștințe specifice 

disciplinelor pe care le studiază? 

Deprinderi  și abilități 

de citire 

1. În ce măsură elevul are deprinderi de citire (înțelegere a mesajelor scrise, 

cursivitate, coerenta in citire ) ? 

Deprinderi și abilități 

verbale: 

1. În ce măsură elevul înțelege mesajele verbale ? 

2. In ce măsură elevul are deprinderi de vorbire (vocabular, cursivitate, 

coerenta, intonație etc. )? 

Deprinderi și abilități 

de ascultare: 

1. În ce măsură elevul menține contactul vizual, așteaptă rândul la o 

conversație etc.? 

Deprinderi și abilități 

de scriere : 

1. În ce măsură elevul are deprinderi de scriere ( corectitudine ortografica, 

lizibilitate, estetică etc.)? 

NIVELURI SI 

FORME ALE 

PROCESELOR 

REGLATORII, 

NECESARE 

INVATARII 

Concentrarea / 

stabilitatea atenției:   

1. În ce măsură elevul reușește sa se concentreze la ore ? 

2. În ce măsură elevul reușește să rămână atent o perioada de timp(scurtă, 

medie și lungă)? 

3. În ce măsură elevul reușește să-și direcționeze atenția spre aspectele 

esențiale ale sarcinii / conținutului lecției? 

Motivatia pentru 

învătare:   

1. In ce măsură elevul este motivat intrinsec să învețe? 

2. In ce măsură elevul răspunde la laude sau alte recompense? 

Caracteristici ale  

vointei: 

1. In ce măsură elevul depune efort susținut in activitatea de învățare? 

2. În ce măsură amână activitățile de plăcute lui în favoarea finalizării 

sarcinilor de învățare? 

Caracteristici ale 

afectivității 

1. Reacția emoțională este neadecvată situației (exagerată. mult diminuată) 

2. Elevul conștientizează emoțiile pe care le trăiește? Reușește să le 

numească 

3. Reușește să recunoască emoțiile pe baza conduitei nonverbale a celorlalți 

(mimică, gesturi, postura corpului)? 

4. Își modifică fără motiv starea emoțională? 

5. În ce măsură elevul accepta criticile? (greu / ușor) 

6. În ce măsură elevul accepta laudele? (reacționează pozitiv la ele / le 

respinge – pentru ca e neîncrezător în celălalt / in sine) 

COMUNICARE SI 

INTERACTIUNE 

Interacțiune cu colegii 

(preferințe in 

socializare, 

interacțiune în ore și 

în afara lor) 

1. Cu ce fel de colegi, preferă să socializeze?(Mai mari? Mai mici? Populari? 

Retrași?)  

2. Solicită sprijinul colegilor? 

3. In ce măsură elevul înțelege si respecta proprietatea personala a celorlalți? 

4. In ce măsura elevul împarte propriile bunuri cu colegii? 

5. In ce măsură elevul așteaptă sa-i vina rândul? 

Interacțiune cu adulții 

(preferințe în 

socializare, 

interacțiuni în ore si in 

afara lor) 

1. Cum reacționează elevul in contact cu adulți necunoscuți?  

2. Exista persoane adulte in care elevul are încredere, cu care prefera sa 

comunice? 

3. In ce măsură elevul participa la discuții constructive cu profesorii? 

4. In ce măsură elevul participa si se implica în activitățile inițiate de 

profesori? 

5. In ce măsură elevul accepta îndrumări din partea profesorilor? 

DEZVOLTARE 

FIZICĂ / 

FIZIOLOGICĂ 

Vizual/auditiv/motor 1. În cazul în care elevul prezintă dificultăți cum se manifestă acesta? 

2. Cum influențează aceste dificultăți procesul de învățare? 

 



ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul 5457 din 31 august 2020   -   

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal  de stat pentru anul şcolar 

2021-2022 
Art. 2 alin: 

 (7) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare 

judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în 

unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în 

limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de 

elevi. Informaţiile referitoare la locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu 

CES: condiţiile de înscriere, data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt 

cuprinse în broşura de admitere. 

    (8)  Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă, respectiv copiile certificatelor de orientare 

şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 

se depun, de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile 

distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES, la unitatea de învăţământ din care 

provin candidaţii, până cel târziu în prima zi de curs din semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021.  
 

Calendar pentru admiterea în liceu a copiilor cu CES: 

E. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă     

08 februarie 2021 Obținerea certificatului  de orientare școlară și profesională emis de CJRAE, 

care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului. NOTĂ: 

Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document 

acceptat, conf. Prevederilor art. 3  litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu 

modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate 

candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

08 februarie 2021 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de 

învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și 

profesională emis de CJRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale 

speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate 

în unități de învățământ de masă. 

10 mai 2021 Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru 

candidații elevi cu CES ( 1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/certificare). 

Am un copil cu CES,     
în clasa a VIII-a?     

Ce drepturi are? De ce 
sprijin poate beneficia la 

admitere?

Ordinul 5457 
din 31 august 

2020   



12 aprilie – 18 

iunie 2021 

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii 

diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de 

învățământ de masă pentru elevii cu CES.  

NOTĂ: ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să 

candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la 

acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de 

învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din 

cadrul CJRAE , precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se 

va întocmi un proces-verbal de informare/instruire. 

08-09 iulie 2021 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 

înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de 

învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor 

a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date 

computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și 

candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea 

eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate 

din calculator. 

NOTĂ: Orice fiță depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

12 iulie 2021 Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se 

face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei 

de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. 

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu 

CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, 

renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă 

de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare 

computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din 

seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.  

  

 

       O dată ce a devenit elev la liceu/școală profesională, copilul meu, care are certificat de 

orientare școlară și profesională de la CJRAE / COSP, poate beneficia de sprijin din partea 

școlii, funcție de nevoile și particularitățile sale.  

 

 

 

 

 

 



Am un copil cu CES?     

Ce drepturi are? De ce 
sprijin poate beneficia în 

școală?

ORDIN nr. 1.985 
din 4 octombrie 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 Scopul acestui ordin  este de a asigura cadrul conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea copiilor 

cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale, denumite în continuare CES, şi intervenţia integrată în 

vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru aceşti copii, precum şi în vederea abilitării 

şi reabilitării lor, incluzând colaborarea interinstituţională şi managementul de caz. 

 

 

                            Copilul meu are dreptul la un plan de servicii individualizat. 
 

  Art. 57 

(3) Elaborarea proiectului planului de servicii individualizat se face de către responsabilul de caz servicii 

psihoeducaţionale, cu consultarea SEOSP, a profesioniştilor care au participat la evaluarea complexă, a 

părinţilor/reprezentantului legal, precum şi a copilului, în funcţie de gradul său de înţelegere şi adaptat tipului de 

dizabilitate. 

 

ART. 58 

    (1) Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este: 

    a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă; 

    b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învăţământul 

special; 

    c) cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, 

şcolarizat la domiciliu sau în spital; 

    d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfăşoară activitatea de instruire pentru elevul cu 

CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital. 

    (2) Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale se face de către directorul unităţii de învăţământ 

unde este încadrat, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare şcolară şi profesională. 

 

                      Copilul meu are dreptul la  măsuri pentru prevenirea  şi combaterea barierelor de 

                       atitudine și a barierelor de mediu, în școala în care învață           

                        
    ART. 63 

(2) Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine includ cel puţin: 

    a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

    b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială a 

copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la egal la 

egal; 

    c) informarea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice cu privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

    d) prezenţa facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învăţământ. 



(4) Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de mediu, prin adaptarea rezonabilă a 

unităţii de învăţământ în care învaţă copilul, includ cel puţin: 

    a) serviciile de sprijin educaţional prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 5.574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, 

elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările ulterioare; 

    b) accesibilizarea mediului fizic, informaţional şi de comunicare din unitatea de învăţământ, adaptată la 

tipurile de dizabilitate, de exemplu mutarea claselor şi laboratoarelor la parter sau asigurarea deplasării copilului 

cu fotoliu rulant la etaj prin utilizarea unui lift, accesibilizarea balustradei sau folosirea tehnologiilor de acces, 

precum şi a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. 

 

                       Copilul meu ar putea primi sprijinul unui  facilitator 

 
    ART. 64 

    (1) Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în regulamentul de 

organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, 

precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

    (2) Facilitatorul menţionat la art. 63 alin. (2) lit. d) poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru 

copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de 

ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal. 

    (3) Numirea de către părinţi/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul 

de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale. Includerea facilitatorului în plan se face fie 

la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu acordul 

părinţilor/reprezentantului legal. 

 

Progresele înregistrate de copilul  meu sunt reevaluate periodic și  monitorizate, de 

către responsabilul de caz servicii  psihoeducaționale, dacă are întocmit planul de 

servicii  individualizat  
ART. 73 

    (1) Monitorizarea cazului reprezintă urmărirea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil pe 

parcursul furnizării beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, precum şi după încheierea acestora pe o perioadă 

definită de timp. 

    (2) Monitorizarea se realizează prin: 

    a) menţinerea legăturii cu părinţii/reprezentantul legal prin orice mijloace de comunicare şi vizite de 

monitorizare; 

    b)menţinerea legăturii cu profesioniştii responsabili din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat, prin orice mijloace de comunicare şi rapoarte de monitorizare; 

    c) reevaluarea periodică a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat; 

    d) reevaluarea complexă periodică a încadrării în grad de handicap, respectiv a orientării şcolare şi 

profesionale de către COSP; 

    e) aprecierea gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

 

 ART. 74 (1) Reevaluarea periodică a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat urmăreşte eficienţa beneficiilor, a serviciilor şi a măsurilor de intervenţie. 

 

 Copilul meu are necesități educaționale suplimentare, pentru care va primi sprijin 

din partea profesorilor săi 
 

ART. 5 

m) (…) Necesităţile educaţionale suplimentare pot fi: adaptare curriculară realizată de profesorul itinerant şi 

de sprijin împreună cu cadrele didactice, strategii didactice diferenţiate prin utilizare de fişe de lucru şi fişe de 

evaluare individualizate, demers didactic individualizat/personalizat, utilizarea de caractere mărite, terapie 

logopedică etc. 



Am un copil cu TSI?     

Ce drepturi are? De ce 
sprijin poate beneficia în 

școală?

Ordinul 3124 
din 20 ian. 

2017

 

 

 

 

 

 

  

Școala 

(colegiul/liceul/școala profesională) asigură copilului cu TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE (TSI)  

măsuri și instrumente compensatorii, de dispensare și evaluare adaptată.  
 

 

 

  

Art. 17      

(1) Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al elevului cu TSI, după obţinerea  certificatului de 

orientare şcolară şi profesională, se adresează unităţii de învățământ, în vederea întocmirii Planului 

educaţional personalizat (PEP). 

(2) PEP, la care va avea acces elevul în şcoală şi obiectivele specifice de  intervenție 

psihopedagogică în cadrul şi în afara şcolii, cuprinde: 

a) datele personale ale elevului; 

b) tipologia tulburării (conform diagnosticului); 

c) recomandări cu privire la intervenţia individualizată şi personalizată; 

d) instrumente compensatorii utilizate; 

e) măsuri de dispensare adoptate; 

f) forme de evaluare/verificare personalizate pe parcursul semestrelor şi la                

    evaluările naţionale/bacalaureat. 

 

 

 

 

ART. 20 

Măsurile compensatorii care se pot asigura elevilor cu TSI sunt: 

a) computer/tabletă cu sofware - sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de 

ascultare; 

b) aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, 

reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

c) hărţi mentale, mape conceptuale ale unităţii de studiu; 

d) manuale şi cărţi în format digital (audio-book); 

e) dicţionare, vocabulare digitale; 

f) tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.; 

g) texte cu imagini, sinteze, scheme; 

elaborarea Planului educațional personalizat ( PEP) 

asigurarea  de măsuri compensatorii 



h) prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele 

cu răspunsuri multiple; 

i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte 

suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli; 

j) software pentru realizarea hărţilor mentale, mape conceptuale; 

k) fotocopii adecvate ale unităţii de studiu; 

l) dicţionar digital (sub formă de tabletă sau pe computer); 

m) calculator care să faciliteze operaţiile de calcul; 

n) alte instrumente tehnologice mai puţin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu 

formule matematice, scheme conceptuale etc.; 

o) altele, la decizia cadrului  didactic.  
 

 

 

 

 

 

ART. 21 

Măsurile de dispensare care se pot asigura elevilor cu TSI sunt: 

a) dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei; 

b) dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu sunt compatibile cu 

nivelul de abilitate al copilului; 

c) cantitatea excesivă de teme pentru acasă; 

d) memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definiţiilor; 

e) dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită; 

f) efectuarea mai multor teste/evaluări la puţină vreme unele după altele; 

g) dispensarea scrierii rapide după dictare; 

h) dispensarea luării de notiţe scrise; 

i) dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor; 

j) dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris; 

k) scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe 

calculator sau transcriere de către părinte.); 

l) dispensarea memorării tablei înmulţirii; 

m)  dispensarea copierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe tablă sau manuale - 

compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe); 

n) altele, la decizia cadrului didactic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurarea   măsurilor de dispensare



 

 

 

 

ART. 22 

(1) Evaluarea elevilor cu TSI se adaptează în funcţie de evoluţia particulară a acestora. 

ART. 23 

Evaluarea adaptată este asigurată pe parcursul semestrelor astfel: 

a) testele şi verificările se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte; 

b) se asigură timp suplimentar (30 - 60 de minute) pentru execuţia probelor sau se asigură verificări cu 

mai puţine cerinţe; 

c) se introduc probe informatizate; 

d) se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor. 

Subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea; 

e) se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise, cât şi la cele orale; 

f) se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine); 

g) în notarea la probele orale se va ţine cont de capacităţile lexicale şi expresive ale elevului; 

h) în funcţie de situaţie, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de exemplu, exerciţii cu 

spaţiu de completat, exerciţii de bifat, unit etc.); 

i) la notarea/evaluarea testelor scrise se va ţine cont de conţinut, nu de formă; 

j) se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule. 

 

ART. 27 

Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi 

examenul naţional de bacalaureat, în cazul elevilor cu TSI orientaţi şcolar şi profesional, se face prin: 

a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat iniţial pentru elaborarea  lucrării; 

b) în cazul elevilor cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un profesor asistent; subiectele 

se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea; 

c) în cazul elevilor cu disgrafie elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conţinutul 

lucrării către un profesor asistent; 

d) în cazul elevilor cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă 

pitagoreică sau tabele cu formule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurarea   evaluării adaptate



ANEXA 3 

FIȘĂ DE PREORIENTARE ȘCOLARĂ  

Nume Prenume ...........................................................................................................  

Școala.............................................................................................clasa a  VIII-a ..... 

 

Trifoiul personalității 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine sunt eu ? Ce îmi place să fac ? 

La ce mă pricep 

mai bine ? 

Ce este cu adevarat 

important pentru 

mine? 



Cartea magică a Viitorului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când mă gândesc la viitorul meu, 

cele mai importante / utile aspecte legate de 

propria mea persoană sunt: 

Când mă gândesc la viitorul meu, 

următoarele specializări / calificări   

cred că mi s-ar potrivi : 

 

 

Link : https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-

invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022 

https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022
https://www.slideshare.net/CjraeBacau/ghid-invatamant-liceal-si-profesional-2021-2022


       Oportunități și… priorități ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializările / calificările  
 care cred că mi s-ar potrivi : 

 

                 Mă ajută sau mă împiedică…  

Unitățile de învățământ care m-ar interesa: 

* Distanța dintre locuința mea și unitățile de 

învățământ care mă interesează? 

  ? 

 

* Viziunea părinților cu privire la viitorul meu 

liceu / viitoarea specializare / calificare ? 

 

 

* Media pe care estimez că o voi avea la 

 finalul clasei a 8-a ? 

 

 

* Mediul școlar / dotările instituțiilor de 

învățământ care mă interesează? 

 

 

Lista cu profilele / domeniiile / specializarile / calificarile profesionale care cred că mi s-ar potrivi: 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 

Lista cu unitățile de învățământ care mă interesează: 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 


