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Avizat,                                                                                                                                                      Aprobat în CA din data de ....................                                                      

Inspector Școlar General,  

Prof. Elena Cristina STROE  

 

PLAN JUDEȚEAN DE PREVENIRE A SEGREGĂRII ȘCOLARE 

ANUL 2019 

Cadrul legal: 

• Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și  completările ulterioare; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016 și 

modificat de O.M.E.N. nr. 3027 / 2018; 

• Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin 

H.G nr. 18/2015; 

• Legea nr.87/2007 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

• O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în educație și formare profesională la 

nivelul rețelei învățământului profesional și tehnic; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5671 / 10.09.2012 pentru aprobarea metodologiei privind studiul în Limba maternă și al Limbii și literaturii materne, al 

Limbii și literaturii române, studiul Istoriei și tradițiilor minorităților naționale și al Educației muzicale în limba maternă; 
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• O.M.E.N.C.Ș. nr. 6158/22.02.2016 pentru adoptarea planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în 

unitățile de învățământ preuniversitar din România; 

• Notificarea nr. 28463 / 3 martie 2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și elevilor romi în sistemul școlar, unele 

măsuri de menținere a studiului în limbile minorităților / a studierii orelor de limbi materne în sistemul educațional din România; 

• O.M.E.C.T. 1539/ 19.07.2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar (anexa 1 la ordin – Metodologia de 

identificare a unităților de învățământ preuniversitar în care se impune furnizarea serviciilor de mediere școlară); 

• O.M.E.C.T. 1529/ 18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversitatii în curriculumul național; 

• Metodologia privind organizarea programului “A doua șansă” – Anexele 1,2,3,4 la O.M.E.C.T.Ș. nr. 5248 / 31.08.2011, modificat prin 

O.M.E.N. 4093 / 2017. 

 

Scop:  

Stabilirea unor direcții de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii segregării, în vederea asigurării egalității de șanse și oferirii unei educații 

de calitate pentru elevii de etnie romă 

Obiective 

O1. Identificarea unităților de învățământ din județul Dâmbovița cu elevi aparținând etniei rome în proporție de peste 15 %; 

O2. Instituirea unui sistem de identificare, monitorizare și intervenție pentru eradicarea cazurilor de segregare școlară; 

O3. Asumarea, cultivarea și dezvoltarea identității etno-culturale a romilor, prin educație; 

O4. Promovarea educației incluzive în vederea reducerii cazurilor de discriminare și segregare școlară, indiferent de criteriul aplicat; 

O5. Asigurarea accesului egal la educație și creșterii gradului de participare școlară la toate nivelurile de învățământ preuniversitar a 

elevilor și cetățenilor români de etnie romă. 
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O1. Identificarea unităților de învățământ din județul Dâmbovița cu elevi aparținând etniei rome în proporție de peste 15 % 

 

Activitatea Resurse Responabil Parteneri 

implicați 

Forme de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Termen 

Materiale Umane 

Crearea unei 

baze de date cu 

informații 

despre 

populația 

preșcolară și 

școlară de etnie 

romă din 

județul 

Dâmboviţa. 

- Inspector școlar 

pt minorități 

Directori 

unități școlare 

Mediatori 

școlari 

Experți locali 

pt romi 

Cadre didactice 

învățători și 

diriginți 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

naționale 

ISJ Dâmbovița, 

Experţi locali 

Unităţi 

administrative 

teritoriale 

ONG-uri rome 

 

Transmiterea 

de machete în 

unitățile școlare 

și către UAT-

uri 

Nr. de 

înregistrări pe 

categorii - 

preșcolari, 

școlari/an. 

Total populație 

de vârstă 

preșcolară și 

școlară. 

Octombrie 

2019 

Identificarea 

unităților de 

învățământ cu 

elevi 

aparținând 

etniei rome 

Fișă de 

identificare 

Machetă 

Directori 

unități de 

învățământ 

Profesori 

diriginți 

Mediatori 

școlari 

Inspector școlar 

minorități 

naționale 

 

- Adrese trimise 

în unitățile de 

învățământ 

Formulare 

Google Docs 

Nr. de machete 

/ fișe 

completate 

Octombrie 

2019 
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O2. Instituirea unui sistem de identificare, monitorizare și intervenție pentru eradicarea cazurilor de segregare școlară 

 

Activitatea Resurse Responsabil Parteneri 

implicați 

Forme de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Termen 

Materiale Umane 

Constituirea 

comisiei pentru 

prevenirea 

segregării 

școlare la 

nivelul IȘJ 

Dâmbovița 

- Inspector 

școlar general/ 

inspector școlar 

general adjunct 

/ inspectori 

școlari 

Inspector școlar 

general 

- Emiterea 

deciziei, la 

propunerea CA 

Existența 

comisiei 

Octombrie 

2019 

Elaborarea unei 

proceduri 

operaționale cu 

privire la 

prevenirea 

segregării 

școlare a 

elevilor romi 

- Comisia pentru 

prevenirea 

segregării 

Responsabilul 

Comisiei 

ONG-uri rome 

Grupul de 

Lucru Mixt 

Redactarea 

procedurii 

operaționale și 

distribuirea ei 

în școlile din 

județ 

Existența 

procedurii în 

toate școlile din 

județ 

Noiembrie 

2019 

Transmiterea în 

unitățile de 

învățământ de 

adrese cu 

privire la 

interzicerea 

segregării în 

școli, Ordinul 

- Adresă Secretar ISJ Inspector pt 

minorități 

naționale 

- Afișarea la loc 

vizibil 

-  Octombrie 

2019 
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MECT nr.1570 

/ 2007 

Monitorizarea 

prin inspecție 

școlară a 

respectării 

OMECT nr. 

1529 / 2007, a 

OMENCȘ nr. 

6158 / 2016 

pentru 

adoptarea 

planului de 

acțiune pentru 

desegregarea 

școlară 

- Inspectorii 

teritoriali 

Inspector școlar 

management 

- Inspecție 

tematică 

- Afișarea la 

loc vizibil a 

ordinelor în 

toate școlile 

Decembrie 

2019 

Armonizarea  / 

revizuirea ROF 

al unităților 

școlare în 

concordanță cu 

principiile 

desegregării 

- Comisiile de 

revizuire ROF 

Directori 

Inspector 

școlar 

minorități 

Inspectorul 

școlar pentru 

minorități 

naționale 

ONG –uri 

Grupul de 

Lucru Mixt 

Ateliere de 

lucru ale 

comisiilor 

Inspecții 

tematice 

Revizuirea / 

armonizarea a 

tuturoro ROF 

din unitățile de 

învățământ cu 

populație 

școlară romă 

Decembrie 

2019 
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O3. Asumarea, cultivarea și dezvoltarea identității etno-culturale a romilor, prin educație 

Activitatea Resurse Responabil Parteneri 

implicați 

Forme de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Termen 

Materiale Umane 

Organizarea de 

campanii de 

informare în 

școli, licee și 

comunități de 

romi cu 

pondere 

însemnată, în 

vederea 

promovării 

măsurilor 

afirmative 

Fly-ere, 

broșuri, roll-

up-uri 

Cadre didactice 

diriginți și 

învățători 

Mediatori 

școlari 

Directori de 

unități de 

învățământ 

Activiști romi 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

naționale 

ONG-uri rome 

Reprezentanți 

ai autorităților 

locale 

 

Vizite în școli 

și în 

comunitățile de 

romi 

Nr. de 

campanii de 

informare 

efectuate/ an. 

Semestrial  

Asigurarea și 

extinderea 

studiului limbii 

romani pentru 

elevii romi 

Manuale, 

ghiduri ale 

profesorului, 

modele de 

planificări 

Profesori de 

limba romani 

Mediatori 

școlari 

Diriginți 

Învățători 

Membrii 

Consiliului 

Consultativ 

pentru 

Minorități 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

ONG-uri rome 

Reprezentanți 

ai comitetelor 

și asociațiilor 

de părinți  

Ședințe cu 

părinții 

Campanii de 

mediatizare a 

importanței 

studiului limbii 

romani 

Nr. de clase 

formate/an 

școlar, 

Nr. de 

absolvenți/an 

școlar 

Februarie 2020 
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Asigurarea și 

extinderea 

predării 

opționale a 

orelor de 

“Istoria și 

tradițiile 

romilor pentru 

elevii romi și 

ne-romi” din 

clasele a VI-a , 

a VII-a și liceu 

Manuale, 

ghiduri ale 

profesorului, 

modele de 

planificări 

Profesori de 

limba romani 

Mediatori 

școlari 

Diriginți 

Învățători 

Membrii 

Consiliului 

Consultativ 

pentru 

Minorități 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

ONG-uri rome 

Reprezentanți 

ai comitetelor 

și asociațiilor 

de părinți  

Ședințe cu 

părinții 

Campanii de 

mediatizare a 

importanței 

studiului limbii 

romani 

Nr. de clase 

formate/an 

școlar, 

Nr. de 

absolvenți/an 

școlar 

Februarie 2020 

Participarea la 

diferite 

concursuri și 

evenimente 

culturale în 

vederea 

promovării 

culturii și 

tradiție rome 

Sponsorizări 

Finanțare 

complementară 

Consilii Locale 

Directori 

Profesori 

romani 

Mediatori 

școlari 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

ONG-uri rome 

Asociații 

culturale 

Parteneriate 

educaționale 

Olimpiade 

școlare 

Concursuri 

Nr. de 

evenimente 

organizate 

Martie / Aprilie 

2020 

 

O4. Promovarea educației incluzive în vederea reducerii cazurilor de discriminare și segregare școlară, indiferent de criteriul aplicat; 

Activitatea Resurse Responabil Parteneri 

implicați 

Forme de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Termen 

Materiale Umane 
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Realizarea de 

ateliere de 

lucru pe 

tematica 

educației 

incluzive 

Videoproiector, 

laptop, broșuri 

Experți 

județeni 

Cadre didactice 

rome 

Cadre didactice 

din școli cu 

populație romă 

Mediatori 

școlari 

Membrii 

Consiliului 

Consultativ 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

CCD 

Dâmbovița 

ONG-uri și 

asociații 

interculturale 

Ateliere de 

lucru 

Procese verbale 

ale întâlnirilor 

Produsele 

atelierelor 

Iunie 2020 

Autorizarea cel 

puțin a unui 

curs de practici 

incluzive 

Suport de curs, 

ghid de bune 

practici 

Experți 

județeni 

Cadre didactice 

rome 

Cadre didactice 

din școli cu 

populație romă 

Mediatori 

școlari 

Membrii 

Consiliului 

Consultativ 

Inspector școlar 

pentru 

minorități 

CCD 

Dâmbovița 

ONG-uri și 

asociații 

interculturale 

Curs Tabelul 

cursanților 

Iunie 2020 
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O5. Asigurarea accesului egal la educație și creșterii gradului de participare școlară la toate nivelurile de învățământ preuniversitar a 

elevilor și cetățenilor români de etnie romă. 

 

 

Activitatea Resurse Responabil Parteneri 

implicați 

Forme de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Termen 

Materiale Umane 

Identificarea 

familiilor ai 

căror copii se 

află în risc de 

abandon școlar 

Sponsorizări 

Fonduri din 

proiecte  

Diriginți 

Învățători 

Mediatori școlari 

Experți locali 

Directori 

unități de 

învățământ 

Unităţi 

administrative 

teritoriale, 

Organizaţii 

nonguvernamentale 

Campanii de 

identificare 

Nr. familiilor 

identificate 

Februarie 

2020 

Identificarea 

elevilor cu 

performanțe 

scăzute și a 

cauzelor ce le 

determină 

- Directori unități de 

învățământ 

Cadre didactice 

Mediatori școlari 

Directori 

unități de 

învățământ 

- Realizarea de 

rapoarte și 

analize 

statistice 

Evaluarea 

periodică a 

elevilor 

Nr. de elevi cu 

performanțe 

scăzute 

identificați/an, 

Expunerea 

anuală a 

cauzelor ce 

determină 

performanțele 

scăzute. 

Ianuarie 2020 

Implicarea 

activă a 

cadrelor 

- Cadre didactice 

Mediatori școlari 

Directori 

unități de 

învățământ 

Unităţi 

administrative 

teritoriale, 

Întâlniri cu 

părinții 

Nr. de 

întâlniri/an, 

Permanent 
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didactice, a 

mediatorilor 

școlari în ceea 

ce privește 

acțiunile de 

înscriere si 

menținere a 

copiilor/ 

elevilor in 

școală. Se va 

desfășura 

minim o 

întâlnire /lună 

Direcția Asistență 

Socială din 

Primării 

Organizaţii 

nonguvernamentale 

Nr. de copii 

înscriși și 

menținuți în 

sistem/an, 

Total populație 

de vârstă 

preșcolară și 

şcolara 

Implementarea 

proiectului 

“Şansa  a II a 

pentru elevii 

care nu au 

terminat 

studiul a opt 

clase şi 

programul 

Şcoală după 

şcoală. 

- Inspectorul şcolar, 

Mediatorii şcolari, 

Organizaţii 

nonguvernamentale 

Directori 

unități de 

învățământ 

care 

desfășoară 

“Șansa a 

doua” 

Organizaţii 

nonguvernamentale 

Întâlniri cu 

persoanele 

potențial 

beneficiare 

Nr. elevi 

şcolarizaţi 

Septembrie 

2019 

Ianuarie 2020 

Extinderea 

rețelei de 

mediatori 

școlari din 

Sponsorizări 

Gratuități în 

formare 

oferite prin 

Inspector școlar 

minorități 

Director CJRAE 

Dâmbovița 

Inspector 

școlar pentru 

minorități 

naționale 

Organizații 

nonguvernamentale 

CJRAE Dâmbovița 

Autorități locale 

Cursuri de 

formare 

pentru 

mediatori 

Nr. de 

mediatori 

formați / Nr. 

Mai 2020 
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județul 

Dâmbovița 

diferite 

proiecte 

Formatori MEN Normare de 

posturi de 

mediator 

școlar 

de mediatori 

angajați 

 

 

Inspector școlar pentru minorități naționale, 

Prof. George PUIU 

 


