
LEGISLATIE  SPECIFICA  INVATAMANTULUI  SPECIAL

1. Extrase din Legea nr. 84/1995-Legea învăţământului care se referă la 
învăţământul special;
2. Extrase din Legea nr. 128/1997-Statutul personalului didactic care se 

referă la învăţământul special;
3. H.G. nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunătăţire a activitatii  

de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul 
sistemului de invatamant special si special integrat;

4. Extrase din OMEC nr. 4925/08.09.2005 privind aprobarea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar care se referă la învăţământul special;

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special;
6. OMEC nr. 5418/08.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Centrelor judetene/al municipiului  
Bucuresti de resurse si de asistenta educationala si a regulamentelor-
cadru ale institutiilor din subordine;

7. OMECT nr. 1734/08.08.2007 privind dezvoltarea Strategiei Naţionale 
de „Acţiune Comunitară”;

8. OMEC nr. 5379/25.11.2004 privind Metodologia de organizare şi  
funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de 
sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi  
în învăţământul de masă;

9. OMEC nr. 3662/27.03.2003 privind aprobarea Metodologiei de 
înfiinţare şi funcţionare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă;

10. Nota MEC nr. 36176/06.09.2001 în legătură cu echivalarea 
examenului de capacitate pentru absolvenţii din învăţământul special 
obligatoriu din promoţiile anterioare anului 1999, care completează 
prevederile OMEN nr. 4701/28.09.2000 privind Metodologia de 
echivalare a examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare 
anului 1999;

11. Extrase din OMEC nr. 4925/08.09.2005 privind aprobarea 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar care se referă la învăţământul special;

12. Extrase din OMEC nr. 5021/23.09.2005 privind aprobarea 
Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăţământului  
obligatoriu care se referă la absolvenţii din învăţământul special;

13. Adresele anuale ale ministerului care stabilesc disciplinele la care 
se susţin lucrările de evaluari semestriale (tezele)

14. Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 197/12.03.2003 
privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare 
şcolar-profesională;



15. Extrase din Metodologiile anuale privind încadrarea personalului 
didactic, care se referă la învăţământul special;

16. Centralizatorul, capitolul Învăţământ special;
17. Lista specializărilor exceptate de la art.7, alin. (2) din Legea nr. 

128/1997-Statutul personalului didactic
18. Extrase din Metodologiile anuale privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare, care se referă la învăţământul special;

a)   Legislaţie generală cu referire la  învăţământul special :
1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor  

copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 448/2008 privind protectia persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;
3. H.G.R. nr. 1437/02.09.2004 privind organizarea si metodologia de 

functionare a comisiei pentru protectia copilului;

b) Legislaţie privind curriculumul în învăţământul special :
1. O.M.E.C.T nr. 4920/22.09.2003 privind aprobarea Planului-cadru 

de învăţământ pentru şcolile speciale care şcolarizează elevi cu 
deficienţe de auz;

2. O.M.Ed.C. nr. 3372 / 08.03.2004 privind aprobarea Planului-cadru de 
învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii, învăţământ special;

3. O.M.Ed.C. nr. 4927 / 08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de 
învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământ special sau de masă 
care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare;

4. O.M.Ed.C. nr. 4928 / 08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de 
învăţământ pentru clasele/grupele/unitätile de învăţământ special care 
şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave severe, profunde sau 
asociate;

5. O.M.E.C.T. nr. 5176/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului 
pentru grupele din învăţământul special preşcolar – pedagogie curativă, 
care integrează elevi cu deficienţe severe, profunde sau asociate;

6. O.M.E.C.T. nr. 5236/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului 
pentru grupele din învăţământul special – pedagogie curativă, care 
integrează elevi/tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate;

7. O.M.E.C.T. nr. 5243/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului 
pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă, care 
şcolarizează elevi cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple;

8. O.M.E.C.T. nr. 5243/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului 
pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă, care 
şcolarizează elevi cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple;

9. O.M.E.C.T. nr. 5239/01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de 
învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă 
care şcolarizează elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare;

10. O.M.E.C.I. nr. 3414/16.03.2009 privind aprobarea Planului-cadru de 
învăţământ pentru învăţământ special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul 



inferior al liceului, filiera tehnologică;
11. O.M.E.C.T. nr. 5235/01.09.2008 privind aprobarea programelor şcolare 

pentru  clasele/grupele  din  învăţământul  special  sau  de  masă,  care 
şcolarizează elevi cu dizabilităţi severe, profunde şi/sau associate;

12. Programele  şcolare  aprobate  pentru  unele  discipline  de  la 
clasele/grupele din învăţământul special sau de masă, care şcolarizează 
elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare, apărute în anul 1999;

13. Toate  ordinele  de  ministru  privind  aprobarea  Planurilor-cadru  şi 
programele aplicabile în învăţământul normal, inclusiv  A doua şansă, 
acolo unde este cazul.


