
 
 
 

 
Parlamentul României 
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A/USR/300/14.07.2020 
 
Către: Monica Cristina Anisie 

Ministrul Educației și Cercetării 
  
 
De la: Cristina-Mădălina Prună 
 Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București 
 
 
Obiectul întrebării: Locuri pentru copiii cu nevoi educaționale speciale în județul Satu Mare 
 
Stimată doamnă Ministru,  
 
Inspectoratul școlar județean (ISJ) Satu Mare a alocat, pentru anul școlar 2020-2021, un număr de patru locuri în                  
învățământul postliceal și zero locuri în cel liceal în județul Satu Mare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale                  
(CES). Conform Ordinului nr.4532/2020 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului              
educaţiei naţionale, interimar, nr.4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat              
pentru anul şcolar 2020-2021, inspectoratele şcolare judeţene alocă, pentru integrarea individuală a elevilor 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. Vă amintesc, de asemenea, că în conformitate                
cu art. 15, alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,                
persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul,                    
gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora. 
 
Comparând situația județul Satu Mare cu a celorlalte județe învecinate, Maramureș , Bihor sau Bistrița , în județul                1 2 3

Satu Mare s-a alocat un număr de locuri pentru elevii CES disproporționat de mic. De exemplu, în județul Maramureș                   
au fost alocate 130 de locuri, adică minim un loc pe unitate de învățământ. În urma insistențelor părinților din județul                    
Satu Mare, aceste locuri au fost suplimentate cu încă patru locuri. Cu toate acestea, niciunuia dintre liceele de top din                    
județ nu i-a fost alocat un astfel de loc.  
 
 
 
 

1 
http://isjmm.ro/download/admitere/2020-2021/admitere%20elevi_CES.pdf?fbclid=IwAR10Zt-B0Yen5WvzCxY3JAM4dKJrj4Pd
4wGm2Vggep61rUH1BeBX-YiQ9Gg 
2 https://www.isjbihor.ro/download/Examene/Admitere/2020/lista%20scoli%20copii%20CES.pdf 
3 
https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2020-06/Lista%20locurilor%20distincte%20alocate%20pentru%20candidatii%
20cu%20CES-19062020.pdf?fbclid=IwAR0X3UcOox_PrarcWpqeVbnuuweMVx2nVVTwc-v5A7WPtbrQwkQiZ6sZkxo 
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