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Către: 

Domnul Prim-Ministru Dacian Cioloș 

Domnul Ministru al Educației Mircea Dumitru 

Domnul Ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea  

 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND SUSȚINEREA DIN RESURSE PUBLICE A 

PROGRAMULUI DE ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ CA INSTRUMENT AL 

INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE 

 

 

Cluj-Napoca, 15.08.2016. 

 

 

 

Recomandările Fundației Desire din Cluj-Napoca formulate în contextul propunerilor 

Asociației Human Catalyst adresate Guvernului României privind finanțarea publică a 

programului Școală după Școală (ȘdȘ) pentru copiii din comunități vulnerabile, sunt bazate 

pe rezultatele programului Romedin - Educație pentru incluziune și dreptate socială derulat 

recent de organizația noastră în orașul Cluj.
1
 

  

                                                           
1
 Proiect derulat de Fundatia Desire din Cluj-Napoca între 15 septembrie 2014 - 14 martie 2016, 

finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondul ONG în România, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Asociația Femeilor Împotriva Violenței - Artemis, Fundația 

Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Departamentul de Asistență Socială al 

Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca. Mai multe informații despre ROMEDIN se pot citi în limba engleză aici 

- http://www.desire-ro.eu/?page_id=968, precum și în limba română aici - http://www.desire-

ro.eu/?page_id=904 
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Pornind de la cunoașterea problemelor legate de participarea școlară a copiilor de etnie 

romă care locuiesc într-o zonă marginalizată și stigmatizată a orașului (Pata Rât, situată în 

proximitatea rampei de gunoi), dincolo de serviciile socio-educaționale și programele de 

educație formală și non-formală asigurate timp de 10 luni zilnic pentru circa 300 de copii, 

programul nostru și-a împlinit potențialul și în alte două sensuri:
2
 

 

 

- a depistat mecanismele structurale extra-școlare ce cauzează excluziunea școlară a 

copiilor din familii precarizate (atât ocupațional, cât și locativ), printre ei copii de etnie 

romă, prin politica economică, de dezvoltare și de locuire a României de după 1990;
3
  

 

- a identificat lipsurile sistemului de învățământ și câteva schimbări ce se impun a se 

implementa nu doar la nivelul școlilor și al Inspectoratelor Școlare Județene, ci și la nivelul 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în vederea asigurării de facto a 

accesului la resursele rețelei școlare a tuturor copiilor indiferent de apartenența lor etnică și 

de clasă socială. 

                                                           
2
 În mod deosebit, acest lucru s-a materializat în elaborarea Strategiei rețelei clujene a școlilor 

incluzive de către echipa proiectului, prin participarea cadrelor didactice de la 14 școli din Cluj, 

inspectorilor școlari și reprezentanților administrației publice locale, care a fost adoptat ulterior de 

toți acești actori. Strategia rețelei clujene de școli incluzive se bazează pe viziunea unei societăți 

drepte, care asigură condiții și instrumente adecvate tuturor cetățenilor săi prin care aceștia pot trăi 

în mod efectiv cu drepturile lor asigurate de lege. Ea consideră că, accesul la educație școlară este 

un drept social care la rândul său funcționează atât ca mijloc al accesului la alte drepturi sociale, cât 

și ca rezultat al acestora. Strategia înțelege prin educația incluzivă un set de principii, mecanisme și 

servicii ce asigură accesul la educație școlară de calitate a copiilor din categorii vulnerabile expuse 

riscului sărăciei extreme, defavorizate și marginalizate social, printre ele și copii de etnie romă, 

acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de locuire 

dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate și 

stigmatizante). Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive se poate citi aici - http://www.desire-

ro.eu/?cat=59 

3
 Analizele noastre ne permit să concludem, că marginalizarea spațializată constă în formarea 

ariilor de locuire izolate de restul localității caracterizate atât de nesiguranța locuirii cât și de 

condiții inadecvate de locuire, fiind de obicei situate în medii poluate și stigmatizate cultural. Ele se 

formează nu doar în urma stabilirii 'voluntare' în astfel de spații ai celor deposedați de resurse 

(locuri de muncă plătite adecvat, locuințe adecvate și accesibile, acte de proprietate și identitate, 

capital social, demnitate și recunoaștere culturală) și constrânși de acest fapt, ci și ca rezultat al 

unor intervenții administrativ-teritoriale gestionate de autoritățile administrației publice locale 

(evacuări, demolări și relocări legate de proiecte de 'regenerare urbană' care defapt susțin creșterea 

profitului dezvoltatorilor imobiliari și al afacerilor imobiliar-bancare respectiv privatizarea 

bunurilor publice, și neglijează victimele acestora sau oamenii vulnerabilizați de astfel de procese 

politico-economice). 
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Dată fiind atenția Dumneavoastră față de asigurarea accesului egal la educația școlară al 

tuturor copiilor prin programul Școală după Școală,
4
 în acest document ne referim la 

programul Școală după Școală ca potențial instrument al incluziunii socio-educaționale, 

dar, definind în acest fel funcția socială a programului,
5
 în mod inevitabil trebuie să ne 

referim și la câteva aspecte mai generale ale învățământului preuniversitar ce țin de 

domeniul excluziunii/ incluziunii școlare.
6
  

Într-un prim punct al acestui document identificăm căteva bariere instituționale ale 

sistemului de învățământ privind inegalitățile produse între copii din zone marginalizate și 

din familii dezavantajate, printre ei copii de etnie romă, precum și copii proveniți din medii 

care nu se confruntă cu problemele participării școlare rezultate din marginalizare socială, 

deprivare materială și stigmatizare culturală.  

Apoi, în al doilea punct al documentului prezentăm succint măsurile propuse de noi în 

vederea susținerii din resurse publice a programului Școală după Școală ca instrument al 

incluziunii socio-educaționale, ce necesită modificarea unor reglementări legislative 

(cel puțin a Metodologiei de organizare a programului Școală după școală, a 

Metodologiei naționale de înscriere în clasa pregătitoare, și a normelor de alocare de 

norme didactice de către MENCS fiecărui județ) astfel încât acestea să răspundă la 

nevoile reale ale sistemului de învățământ care promite, la nivel de strategii, 

incluziune socială și combaterea sărăciei (și) prin programe educaționale.  

                                                           
4
 Această opțiune poate beneficia nu doar de recentele propuneri venite din partea societății civile 

instituționalizate, dar și de experiențele programelor PHARE - Acces la educaţie pentru grupuri 

dezavantajate derulate cu începutul anilor 2000. Faptul că inegalitățile privind accesul la educație 

pentru grupuri dezavantajate sau categorii sociale marginalizate nu s-au eliminat, din contra, s-au 

agravat de atunci, reflectă că educația școlară în continuare trebuie să își asume rolul de a 

reechilibra inegalitățile sociale rezultate din modul în care funcționează societatea capitalistă.  
5
 Această definiție este în consens cu definiția dată în Metodologia de organizare a programului 

Școală după școală: "Oferta de Program ȘdȘ este proiectată astfel încât să răspundă cu 

prioritate nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate" - Art. 3 alin. (2). Ar fi însă 

nevoie ca acest potențial al Programului ȘdȘ să nu se limiteze la oferta educațională, ci să 

asigure și condiții extra-educaționale (de ex. transport, masă) care pot facilita participarea 

elevilor din grupuri dezavantajate (printre ei elevi cu domiciliul în zone marginalizate), iar 

acest aspect să se expliciteze în Metodologie.     

6
 Propunem ca identificarea măsurilor privind incluziunea socio-educațională (și prin programul 

Școală după Școală) să se facă la intersecția mai multor prevederi legale, printre ele: Art. 3 alin. (o) 

din LEN 1/2011 cu privire la principiul incluziunii sociale; Notificarea nr. 29323 din 2004 al MEC 

și al Ordinului nr 1540/19 din 2007 al MECT cu privire la interzicerea segregării școlare a copiilor 

romi; definiția categoriei defavorizate din Art. 4 al Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 și Art. 2, 

alin. 4 al același OG cu privire la măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor defavorizate și 

care nu constituie discriminare la adresa altora conform acestei legi; definiția marginalizării sociale 

din Art. 3 al Legii 116/2002; Art. 6 alin. (cc) din Legea nr. 292/2011 privind procesul de incluziune 

socială; Ordinul MECT NR.1529/ 18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în 

curriculum naţional, și altele.   
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1) Bariere instituționale ale sistemului de învățământ, inclusiv ale programului Școală 

după școală, care reproduc inegalitățile educaționale între copii aparținând unor etnii 

și clase sociale diferite   

 

- focalizarea serviciilor socio-educaționale publice și/ sau a programelor private de 

intervenție asupra unei singure unități de învățământ care școlarizează copiii din 

zone marginalizate și familii dezavantajate, printre ei de etnie romă, și neglijarea 

nevoii de a susține o rețea de școli prin care să se întâmple în mod efectiv 

desegregarea școlară sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean; 

- neidentificarea și neimpunerea unor măsuri obligatorii de către MENCS în relație 

cu inspectoratele școlare județene care să răspundă la imperativul desegrării școlare 

în condițiile în care se menține sistemul de circumscripții școlare;  

- asocierea educației incluzive cu educația specială a copiilor cu dizabilități sau cu 

așa-numite cerințe educaționale speciale, precum și asocierea copiilor din medii 

marginalizate și familii dezavantajate, printre ei copii de etnie romă, cu persoane cu 

dizabilități și orientarea lor către școli speciale (foste ajutătoare, azi denumite centre 

de educație incluzivă); 

- slaba apreciere a educației incluzive în comparație cu educația pentru așa-numita 

performanță educațională, și/ sau lipsa recunoașterii simbolice și financiare a 

muncii cadrelor didactice și școlilor care au printre populația lor de elevi copii cu 

domiciliul în zone marginalizate și din familii dezavantajate, printre ei copii de 

etnie romă;  

- reducerea numărului profesorilor de sprijin, a mediatorilor, a psihologilor și psiho-

pedagogilor școlari, adică a pozițiilor din cadrul sistemului de învățământ de masă 

care susțin actul pedagogic al cadrelor didactice prin activități de sprijin, de 

recuperare, activități extracurriculare privind apropierea părinților și copiilor din 

diverse medii sociale dar și eliminarea rasismului, activități de mediere între școală 

și familie, și altele;  

- lipsa unor activități din partea Inspectoratelor Școlare Județene și a școlilor prin 

care acestea să pregătească înscrierea în clasa pregătitoare a unor copii din medii 

marginalizate și familii dezavantajate, printre ei de etnie romă, prin încurajarea 

acestora și a părinților lor de a opta pentru alte școli decât școala din cartier, ce 

poate fi școală segregată datorită proximității sale de o zonă marginalizată locuită 

cu preponderență de etnici romi care se confruntă cu sărăcia, și datorită faptului că 

se acceptă transferul de la această școală al copiilor majoritari sau al copiilor care 

au poziție socială mai bună față de ceilalți copii;    
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- faptul că Metodologia de organizare a programului Școală după școală omite 

identificarea explicită a resurselor financiare publice care să asigure costurile 

participării la programul Școală după Școală a copiilor din zone marginalizate și 

familii dezavantajate, printre ei copii de  etnie romă (cum ar fi costurile de resurse 

umane, transport școlar, prânz, activități extracurriculare, și altele), duce la crearea 

unor situații în care școlile derulează programe de Școală după Școală pentru elevi 

ai căror părinți au resurse financiare pentru a plăti costurile acestora, astfel încât 

aceste programe nu funcționează ca instrumente ale incluziunii socio-educaționale, 

din contra, ele cresc discrepanțele între șansele copiilor aparținând unor clase 

sociale diferite de a produce performanțele educaționale așteptate de la ei și  

integrarea lor școlară.      

 

 

2) Propuneri de măsuri în vederea reducerii inegalităților în domeniul educației 

școlare între copii de diverse etnii și clase sociale, precum și al utilizării programul 

Școală după Școală ca instrument al incluziunii socio-educaționale  

 

- susținerea financiară din resurse publice a implementării legislației în vigoare 

privind incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile 
aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, printre ei copii 

de etnie romă, prin norme metodologice explicite privind măsurile impuse în 

vederea unor schimbări instituționale care să faciliteze incluziunea;   

- crearea și susținerea din fonduri publice a unor rețele de școli incluzive la nivel 

de localități care să asigure elaborarea și punerea în aplicare a acestor măsuri în 

colaborare cu inspectorate școlare județene și autorități ale administrației publice 

locale și județene, și să devină un actor al promovării reducerii inegalităților în 

domeniul educației școlare, al educației incluzive, al educației pentru drepturile 

omului și pentru dreptate socială și al educației antirasiste, printre altele prin 

susținerea participării copiilor defavorizați la programul Școală după Școală;
7
 

 

 

                                                           
7
 Acest lucru s-ar putea înfăptui, spre exemplu, prin aplicarea unui coeficient de diferențiere în 

stabilirea costului standard per elev, care este stabilit anual prin hotărâre de guvern privind 

aprobarea normelor metodologice de determinare a acestui cost, astfel încât școlile care 

înscriu copii din medii marginalizate și din familii dezavantajate (de exemplu definite pe baza 

Legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale) să beneficieze de acest 

coeficient de diferențiere, iar sumele astfel rezultate să fie investite spre beneficiul copiilor 

defavorizați în vederea participării lor la programul Școală după Școală.  
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- susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din 

aceste școli, printre altele în vederea derulării unor programe de Școală după 

Școală, astfel încât ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin 

financiar din partea sistemului de învățământ și din partea administrației 

publice locale în vederea asigurării accesului și participării la educație de calitate a 

copiilor aparținând unor familii marginalizate social, printre ei romi;
8
 

- măsuri pozitive care pot asigura punerea în practică a dezideratului desegregării 

prin asigurarea înscrierii în clase pregătitoare dincolo de școala de 

circumscripție care poate deveni școală segregată datorită proximității sale de o 

zonă segregată de locuire; de ex. prin introducerea printre criteriile de înscriere și a 

criteriului locuirii în zonă marginalizată și/sau al lipsei de locuință/ act de identitate 

cu domiciliu (aceste măsuri trebuie definite în mod explicit în Metodologia 

națională privind înscrierea în clasa pregătitoare, elaborate de MENCS);  

- asigurarea transportului școlar în regim gratuit copiilor din zone 

marginalizate în vederea creșterii accesibilității lor la toate școlile din localități, 

precum și asigurării posibilității ca ei să participe la programul Școală după Școală; 

- măsuri prin care se asigură, prin implicarea inspectorilor școlari pentru romi, a 

consilierilor, mediatorilor, psihologilor și psihopedagogilor școlari, a părinților cu 

domiciliul în zone marginalizate etc, informarea și consilierea părinților aparținând 

unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie, printre ele părinți de etnie romă 

cu privire la posibilitățile lor de a se înscrie și în alte școli din localitate decât școala 

de circumscripție; 

- întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta să 

devină un mijloc al împuternicirii și recunoașterii culturale, și nu un instrument 

ascuns al segregării școlare;  

                                                           
8
 Conform Art. 17 al Metodologiei de organizare a programului Școală după școală, finanțarea 

programului se poate face și din bugetul autorităților locale, precum și din bugetul de stat din care 

se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, 

potrivit legii. Acest articol nu explicitează însă tipurile de costuri legate de Programul Școală 

după Școală care pot finanțate din aceste resurse, și nu definește adecvat nici procedurile 

legale exacte prin care se poate face acest lucru (de exemplu plata cadrelor didactice). Este 

nevoie ca MENCS să facă această explicitare în Metodologie pentru ca actorii locali să nu le 

interpreteze greșit, în general în direcția argumentării despre imposibilitatea finanțării din 

resurse publice a costurilor acestor programe.  

Pe lângă aceste prevederi, MENCS ar putea impune inspectoratelor școlare județene să 

respecte cu strictețe Legea Nr.1/2011 privind formele și modalitățile de stimulare a 

competiției între unitățile școlare, “competiții bazate pe evaluarea instituţională a fiecărei 

unităţi de învăţământ după două axe majore: incluziune şi performanţă ," astfel încât să nu se 

neglijeze componenta de incluziune nici în acest sens, dar nici în cazul prevăzut de Ordinul MEN 

5574/2011 privind punctarea în evaluarea pentru gradația de merit a activităţii de integrare 

şcolară a cadrelor didactice din şcolile de masă, în mod similar cu cea de pregătire a elevilor 

pentru concursuri şcolare şi olimpiade.  
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- monitorizarea de către MENCS a activității inspectoratelor școlare județene și 

a școlilor în spiritul Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar din decembrie 2014 (capitolul 3, secțiunea 2), care 

printre altele prevede că, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității de la aceste nivele trebuie să elaboreze și 

implementeze (și) un plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării 

și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor 

școlii incluzive, dar și un plan de desegregare, acolo unde este cazul;    

- delimitarea clară și consecventă în toate normele legale și în practicile instituționale 

locale a educației incluzive în sensul larg al cuvântului de educația specială pentru 

copii cu dizabilități;
9
  

- evitarea înscrierii, fără temei psihico-medical, a unor copii din medii marginalizate 

și din familii dezavantajate, printre ei copii de etnie romă în școlile speciale, (și) 

prin măsuri de redirecționare a sprijinului financiar acordat școlilor speciale 

către școlile din învățământul de masă (costuri de transport, masă de prânz, 

rechizite școlare și altele);  

- alocarea de către MENCS a unui număr de norme inspectoratelor școlare 

județene, care să includă și orele din programul Școală după Școală (în 

normele de bază, de exemplu în vederea completării acestora; în plata cu ora; sub 

forma unui cumul de norme), și să acopere nevoia reală de profesori de sprijin (și) 

cu acest scop, astfel încât această prevedere să se includă în Metodologia de 

organizare a programului Școală după școală, iar MENCS să susțină cererile 

Inspectoratelor Școlare Județene în acest sens;  

- crearea unui fond special la nivelul MENCS și distribuirea acestuia la 

inspectoratele școlare județene în vederea recunoașterii și recompensării 

financiare a școlilor incluzive și activităților din domeniu ale cadrelor 

didactice, inclusiv a unităților de învățământ care derulează programe de 

Școală după Școală la care participă și copii din medii marginalizate și din 

familii dezavantajate, printre ei și copii de etnie romă (includerea acestei 

prevederi în Metodologia de organizare a programului Școală după școală);  

- promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, precum și 

a educației interculturale și antirasiste în toate școlile prin discipline și manuale 

adecvate.   

 

Din partea echipei programului ROMEDIN, Fundația Desire: 

Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, Hajnalka Harbula, Noémi Magyari 

                                                           
9
 În spiritul Art. 3 alin. (o) din LEN 1/2011 cu privire la principiul incluziunii sociale și cu Art. 

4 al aceleiași legi care prevede că educația incluzivă este un instrument al integrării sociale şi 

al participării cetăţenești active în societate, și al educării în spiritul demnităţii, toleranţei şi 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 


