Nr. 6/25.06.2019
PETIȚIE
Către,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA
DISCRIMINĂRII
DOMNULE PREŞEDINTE,
Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și
profesional de stat pentru anul școlar 2006-2007 din 23.09.2005, elevii de etnie romă au
alocate anual locuri speciale în școli și universități pentru a li se asigura șanse egale la
educație, date fiind mediile defavorizate din care provin. Art. 55 din documentul la care
facem referire prevede:
(1) Comisiile de admitere județene/a municipiului București stabilesc, cu avizul Comisiei
Naționale de Admitere, și anunță prin afișare la sediul inspectoratului școlar, până la data
de 15 mai 2006, unitățile de învățământ, specializările și numărul de locuri alocate pentru
candidații romi, pe baza măsurilor afirmative promovate în contextul Strategiei
guvernamentale privind îmbunătățirea situației romilor. Numărul de locuri anunțat nu mai
poate fi modificat după data de 15 mai 2006.
(2) Locurile speciale pentru candidații romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat
prin planul de școlarizare, în limita a 30 de elevi la clasă.
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de
admitere județeană/a municipiului București, până la data de 16 iunie 2006, ora 16,00.
Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
(4) Candidații din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct
pentru aceștia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele prevăzute la art. 53 alin. (2)
lit. a) și b), o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale
sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor
și nu faptul că fac parte din respectiva organizație.
(5) În perioada 30 iunie - 2 iulie 2006, comisia de admitere județeană/a municipiului
București asigură repartizarea candidaților romi care au depus cereri până la data
menționată la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere/de absolvire și în baza opțiunilor exprimate de candidați.
Repartizarea se face în ședință publică. Conform art. 2, pot fi repartizați la licee doar
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candidații care au promovat testele naționale; candidații care nu au promovat aceste teste
pot fi repartizați la școli de arte și meserii, pe locurile speciale pentru romi.
(6) În situația în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite
pentru rezolvarea cazurilor speciale, menționate la art. 54.
În același timp, elevii cu dizabilități neuropsihice și cerințe educative speciale nu
beneficiază de aceleași drepturi, Ministerul Educației și legiuitorii nu au creat șanse egale
la educație pentru aceste categorii de elevi în ciuda lobby-ului susținut al organizațiilor de
profil. Mai mult, elevii cu cerințe educative speciale beneficiază de programe adaptate,
conform legislației în vigoare, după care învață un număr de ani însă la testările naționale
sunt obligați să rezolve aceleași subiecte ca și elevii care au învățat după programe
standard. Considerăm, așadar că elevii cu cerințe educative speciale sunt discriminați
permanent în sistemul de învățământ românesc și vă solicităm să analizați situația și să
luați măsurile care se impun pentru a determina Ministerul Educației și legiuitorii să
respecte drepturile elevilor cu dizabilități, respectiv să purceadă la adaptarea subiectelor
de la examenele naționale în funcție de nivelul elevilor cu dizabilități neuropsihice și să
aloce locuri speciale în școlile și universitățile din sistemul public pentru elevii cu
deficiențe neuropsihice (autism, sindrom Down, AHDD, etc) încadrați în diferite
grade de handicap.
Precizăm că FEDRA a solicitat în repetate rânduri autorităților să ia măsuri în
acest sens fără nici un rezultat.

Dată, 25.06.2019
DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU
COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Cu considerație,
Ana Dragu
președinte Asociația Autism Europa Bistrița
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