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         Aprob.                                                                                                            Aprob. 

  Secretar de Stat,                                                                                             Secretar de Stat, 

Ionel Florian LIXANDRU                                                                   Irina Elisabeta KOVÀCS     

NOTĂ 

privind depunerea candidaturilor în vederea desemnării membrilor Comisiei Naţionale 

pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională (CNDIE) 

 

Prin Ordinul nr. 6134/2016 au fost reglementate înființarea Comisiei Naționale pentru 

Desegregare și Incluziune Educațională, precum și mandatul conferit acesteia în domeniul 

desegregării școlare.  

Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională reprezintă o structură 

specializată a MEN,  având ca mandat prevenirea/ combaterea segregării şcolare, precum şi 

creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România. 

În conformitate cu alin. 2 al art. 10 din actul normativ  mai sus menţionat,  „ Comisia 

Naţională pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională va fi constituită din specialişti din 

Ministerul Educaţiei Naţionale, mediul academic, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii 

relevante”.  

Potrivit prevederilor documentului de viziune privind Comisia Națională pentru 

Desegregare și Incluziune Educațională (CNDIE), asumat de către Ministerul Educației 

Naționale, aceasta este formată din 17 membri, patru  dintre aceștia urmând  a fi desemnați din 

rândul organizațiilor neguvernamentale sau interguvernamentale.  

Selecţia celor patru membri se va desfăşura în funcţie de următoarele criterii: 

1) Organizațiile au o activitate notorie și meritorie privind prevenirea și combaterea 

segregării școlare, incluziune educațională sau alte tipuri de intervenții relevante pentru 

mandatul și domeniul de activitate ale CNDIE; 

2) Organizațiile au în mandatul lor și în obiectul de activitate promovarea și protecția 

drepturilor copilului, a drepturilor omului, respectul pentru diversitate și egalitatea de 

gen, în conformitate cu prevederile Constituției României, Legii educației naționale nr.1/ 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, și a legislației anti-discriminare din 

România; 

3) Organizațiile au o activitate specializată relevantă pentru cel puțin unul din criteriile de 

segregare școlară definite în Ordinul ministrului educației naționale nr. 6134/2016 
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privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar (minorități 

etnice, în special privind minoriotatea rromă, copii și tineri cu dizabilități, copii și tineri 

din mediul rural sau din familii afectate de sărăcie); 

4) Organizațiile au resurse umane specializate și disponibile pentru activitatea din cadrul 

CNDIE și pot participa fără obstacole la lucrările Comisiei sau ale subcomisiilor sale 

tematice;  

5) Organizațiile care reprezintă federații, rețele sau coaliții largi de ONG-uri, deci cu o 

reprezentativitate socială mai largă, vor avea prioritate în cadrul procesului de selecție. 

În acest sens, instituţiile  interesate să se alăture demersului MEN pentru constituirea 

CNDIE, care îndeplinesc, cumulativ,  criteriile unu – patru, mai sus enumerate, sunt invitate să-şi 

desemneze un reprezentant  în vederea depunerii candidaturii pentru ocuparea unui loc în 

CNDIE. 

Dosarele candidaţilor vor fi transmise în perioada 15-19-10-2018, la adresele de e-mail: 

ceama_corina@yahoo.com şi gionicordovan@yahoo.com. 

Structura dosarelor va fi următoarea: 

 

1. CV; 

2. Scrisoare de intenţie; 

3. Documente relevante domeniului de activitate.  

 

       Director General,                                                                             

   Mihaela - Tania IRIMIA                                                                                                   

                                                                                                                             Director,    

                                                                                                                 Alexandru SZEPESI 

 

 

Inspector  General,                                                                                              Inspector, 

Corina CEAMĂ                                                                                         Ionel CORDOVAN 
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