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ORDIN   

privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea  Metodologiei 

pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi  

 

În conformitate cu legea nr. 48/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu Legea ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

  În temeiul Hotărârii Guvernului nr.366/2007 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, 
 

 

MINISTRUL EDUCAłIEI  CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

emite prezentul 

ORDIN: 

 

Art. 1 (1) Prezentul ordin are ca obiectiv prevenirea, interzicerea şi eliminarea 

segregării, văzută ca formă gravă de discriminare, cu consecinŃe negative asupra 

accesului egal al copiilor la o educaŃie de calitate. 

(2) Pentru atingerea acestui obiectiv, se interzice, începând cu anul şcolar 

2007-2008, formarea claselor I şi a V-a segregate, având preponderent sau numai 

elevi romi. 

(3) Prevenirea şi eliminarea segregării şcolare se fac în conformitate cu 

Metodologia prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
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Art. 2. Demersurile Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind 

interzicerea, prevenirea şi eliminarea segregării se înscriu în procesul de 

implementare a Strategiei Guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor şi au în 

vedere principiile prevăzute în documentele menŃionate în Anexa 2. Anexa 2 face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 3. (1) Analiza fenomenului de segregare pentru fiecare unitate de învăŃământ 

preuniversitar  va avea în vedere indicatorii de incluziune prevăzuŃi în Anexa 3. 

Anexa 3 face parte integrantă din prezentul ordin. 

 (2) Analiza situaŃiilor privind unităŃile de învăŃământ preuniversitar segregate 

şi elaborarea planurilor de măsuri pentru desegregare se vor realiza de către 

inspectoratele şcolare judeŃene şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar în cauză, cu 

sprijinul autorităŃilor publice naŃionale/judeŃene/locale, al organizaŃiilor 

neguvernamentale cu experienŃă în domeniu, precum şi al reprezentanŃilor 

comunităŃilor locale în care se află unităŃile şcolare. 

 

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea 1. 

 

Art. 5 Secretariatul de Stat pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat 

pentru ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul, DirecŃia 

Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în 

Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul, DirecŃia Generală Managementul 

Resurselor Umane, DirecŃia Generală Buget - FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii,  

inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile 

unităŃilor de învăŃământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
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