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ADEVĂRUL 
 
Ministerul Educaţiei face precizări cu privire la testarea psihologică a cadrelor didactice după 
scandalul cu educatoarea care şi-a ucis fetiţa 
 
adev.ro/p5lalz 
 
După cazul educatoarei din Timişoara, care a şocat o ţară întreagă pentru că şi-a ucis fiica de 4 ani, 
Ministerul Educaţiei a transmis mai multe precizări cu privire la modalitatea în care se face testarea 
psihologică a cadrelor didactice. Una dintre acestea se referă la necesitatea anuală a unei astfel de 
evaluări. 
Personalul didactic din unităţile de învăţământ este testat anual din punct de vedere medical şi 
psihologic. Obligativitatea acestor teste este dată de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor, respectiv prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Astfel, unităţile de învăţământ 
trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii, în vederea testării 
periodice anuale a angajaţilor din fiecare unitate de învăţământ. Reprezentanţii firmei furnizoare de 
servicii medicale folosesc în cadrul evaluării de medicină a muncii două tipuri de analize/investigaţii: 
analize medicale generale şi teste psihologice aplicate de către o persoană specializată. La indicaţia 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p5lalz


medicului de medicina muncii, personalul didactic din instituţiile de învăţământ poate fi supus şi unui 
examen psihiatric, potrivit HG nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. În acelaşi timp, art. 233 alin. (2) din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prevede următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face 
parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de 
exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte 
din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.” Totodată, conform 
prevederilor legale aplicabile, încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, 
precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea 
unui certificat medical. Potrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în situaţii 
de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei 
de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical 
complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de 
control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului. Educatoarea care şi-a ucis fata O 
educatoare de 39 de ani din Timişoara a şocat o comunitate întreagă după ce şi-a ucis fiica de 4 ani, 
căreia i-a tăiat venele şi a scufundat-o în cadă. La 12 ore de la tragedie, directoarea grădiniţei la care 
lucra femeia e încă în stare de şoc. Oana Neţ, educatoarea acuzată că şi-a ucis fetiţa în vârstă de 
patru ani a fost reţinută pentru 24 de ore urmând a fi prezentată instanţei cu propunerea de arestare 
preventivă. Potrivit opiniatimisoarei.ro, în cele trei ore de audieri la sediul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Timiş, femeia le-a declarat procurorilor că nu are o explicaţie logică pentru gestul său, 
mărturisind că a fost măcinată de gândul despărţirii de soţul său, iar asta i-ar fi întunecat mintea.  O 
întreagă comunitate din Timiş este în stare de şoc după o crimă care a avut loc marţi seara, 13 
martie, pe strada Tibrului din cartierul timişorean Ronaţ. Oana Neţ (39 de ani), educatoare la 
grădiniţa din satul Murani, comuna Pişchia, judeţul Timiş, este suspectată că şi-a omorât fiica de 
patru ani, căreia i-ar fi tăiat venele şi ar fi înecat-o în baie. Potrivit tion.ro, femeia s-ar fi certat cu 
soţul şi, pentru a se răzbuna pe el, şi-ar fi omorât fiica. Ulterior, femeia a sunat la 112 şi a anunţat 
autorităţile. Chiar în timp ce Poliţia făcea cercetări la faţa locului femeii i s-a făcut rău după ce a băut 
ierbicid în încercarea de a se sinucide. Un echipaj SMURD ajuns la faţa locului a dus-o pe femeie la 
spital. Acum procurorii aşteaptă ca suspecta să îşi revină pentru a o duce la sediul Parchetului, la 
audieri. Oana Neţ este titulară a postului de educatoare din satul său natal, Murani. Femeia, a cărei 
mamă este învăţătoare, este absolventă a Şcolii de Arte şi lucrează în învăţământ de 15 ani, neavând 
niciodată probleme de comportament. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Oana Neţ şi-a luat 
concediu fără plată pentru a-şi căuta un loc de muncă mai bine plătit, în Timişoara, de unde făcea 
naveta la Murani. 
 
Cum se simplifică birocraţia din şcoli pentru înscrierea la orele de religie 
 
adev.ro/p5l5ce 
 
La începutul săptămânii a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin de ministru prin care se 
simplifică procedura pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. Concret, dacă din 2015 şi până de 
curând, elevul trebuia să depună o cerere, anual, pentru a participa la cursurile de religie, de la anul, 
o singură cerere va fi îndeajuns pentru toată durata studiilor preuniversitare. 
După ce în 2014, Curtea Constituţională a hotărât că Religia nu mai este obligatorie în şcoli, 
Ministerul Educaţiei a decis în 2015 că cei care vor să se înscrie la aceste cursuri vor trebui să o facă, 
anual, prin depunerea unei cereri la începutul anului şcolar. La acea vreme, Patriarhia Bisericii 
Ortodoxe Române (BOR) a contrazis Ministerul, susţinând că „înscrierea la ora de Religie se face o 
singură dată şi este valabilă permanent până la o eventuala schimbare a opţiunii". Trei ani mai târziu, 
însă, Ministerul dă curs solicitării BOR prin adoptarea unui ordin de ministru care prevede exact ce a 
cerut Biserica Ortodoxă. Astfel, potrivit noii metodologii, părinţii care vor ca fiii/fiicele lor să facă 
cursuri de Religie la şcoală trebuie să depună o cerere, care va fi valabilă pentru toată perioada 
studiile preuniversitare. Până acum, părinţii care voiau Religie în şcoală îşi înscriau copiii anual la 
această oră.  
 

http://adev.ro/p5l5ce
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Ministrul Educaţiei a schimbat, din nou, modalitatea de înscriere la ora de religie. Ordinul a intrat, 
deja, în vigoare 

http://www.gandul.info/stiri/ministrul-educatiei-a-schimbat-din-nou-modalitatea-de-inscriere-la-
ora-de-religie-ordinul-a-intrat-deja-in-vigoare-17064428 
Ministrul Educaţiei a semnat un ordin de ministru prin care părinţii îşi vor da acordul pentru ora de 
religie doar o singură dată pentru toată perioada de şcolarizare, nu în fiecare an, aşa cum se întâmpla 
până acum. Ordinul este publicat în Monitorul Oficial şi nu a fost pus în dezbatere publică. 
"Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se modifică după cum urmează: (...) art. 3, alin. 
5 - Cererea depusă este valabilă pe toată perioada de şcolarizare în învăţământul preuniversitar sau 
până la schimbarea opţiunii", reiese din Ordinul nr. 3.218 din 16 februarie 2018, publicat în Monitorul 
Oficial, pe data de 12 martie 2018. 
 
Concret, de acum încolo, părinţii îşi vor înscrie copiii la ora de religie o dată pentru tot învăţământul 
preuniversitar, nu o vor mai face în fiecare an. 
 
În veche metodologie, se stipula că părinţii, tutorele sau elevii majori pot depune cererile de înscriere 
la ora de religie până la sfârşitul lunii decembrie pentru anul şcolar următor. 
 
Curtea Constituţională a decis, în 12 noiembrie 2014, că articolul 18, alineatul 2, teza I din Legea 
Educaţiei Naţionale este neconstituţional. Articolul prevedea că sunt obligaţi să facă cerere elevii 
care nu vor să participe la ora de Religie. Prin decizia CCR a devenit obligatorie cererea celor care vor 
să studieze disciplina. 
 
În formularul de înscriere la ora de religie se solicită directorului unităţii de învăţământ participarea 
elevului la orele de religie, cu menţionarea unuia din cele 18 culte recunoscute conform Legii 
489/2006, printre care: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Cultul Musulman, 
Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică Română, 
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România şi Organizaţia Religioasă Martorii lui 
Iehova. 
HOTNEWS 

Ministrul Educatiei da curs BOR in cazul Religiei in scoli: inscrierile elevilor la ora de Religie nu se 
mai fac anual, ci o data, permanent, pana la eventuala schimbare a optiunii 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22341498-ministrul-educatiei-curs-bor-cazul-religiei-scoli-
inscrierile-elevilor-ora-religie-nu-mai-fac-anual-data-permanent-pana-eventuala-schimbare-
optiunii.htm 
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Inscrierea la ora de Religie a elevilor care vor sa urmeze aceasta disciplina se face o data, pentru 
toata perioada de scolarizare sau pana la schimbarea optiunii, si nu anual ca pana acum. 
Modificarea a fost facuta de ministrul Educatiei, Valentin Popa. Amintim ca dupa ce Curtea 
Constitutionala a decis ca Religia nu mai este obligatorie in scoli, s-a iscat o adevarata dezbatere 
referitoare la modul de inscriere a elevilor la aceasta materie. Ministerul a decis in 2015 ca cei care 
vor se inscriu anual, insa Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a contrazis atunci Ministerul 
si a spus ca "inscrierea la ora de Religie se face o singura data si este valabila permanent pana la o 
eventuala schimbare a optiunii". Adica exact modificarea operata acum de ministru. 
 
Ministerul Educatiei a publicat luni in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.218 din 16 februarie 2018 pentru 
modificarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar.  
 
Conform noii metodologii, parintii care vor ca cei mici sa faca ora de Religie la scoala depun o cerere 
care este valabila pe toata perioada de scolarizare sau pana cand isi schimba optiunea. Pana acum, 
parintii care voiau Religie in scoala isi inscriau copiii anual la aceasta ora.   
 
Noua metodologie stipuleaza urmatoarele: 
Art. 3 - (5) Cererea depusa conform alin. (1) este valabila pe toata perioada de scolarizare in 
invatamantul preuniversitar sau pana la schimbarea optiunii conform alin. (3). 
 
Vechea metodologie: 
Art. 3 - (5) In vederea prefigurarii catedrelor, pentru elevii deja inscrisi in unitatea de 
invatamant, cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun, de regula, pana la sfarsitul lunii 
decembrie, pentru anul scolar urmator.  
 
Amintim ca Religia nu mai este obligatorie in scoala incepand din 2014. Atunci, Curtea 
Constitutionala a decis ca era neconstitutional articolul din legea educatiei care spunea: "La 
solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul 
minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie". Judecatorii CCR au argumentat ca cel care 
vrea sa faca ceva trebuie sa ceara acel lucru, si nu cel care nu vrea. 
 
Decizia Curtii a fost urmata de o dezbatere aprinsa cu privire la modalitatea in care se vor face 
inscrierile la ora de Religie, in scoala. 
 
In cele din urma, Ministerul Educatiei a decis, in septembrie 2015, caparintii elevilor care intra in 
clasa pregatitoare sa opteze pentru Religie, daca vor, direct prin cererea-tip de inscriere la scoala; in 
cazul elevilor mai mari, metodologia aprobata de Minister in 2015 spunea ca parintii depun cererea 
"pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru anul scolar urmator".  
 
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a contrazis atunci Ministerul Educatiei si a spus, intr-un 
comunicat de presa, ca "inscrierea la ora de Religie se face o singura data si este valabila 
permanent pana la o eventuala schimbare a optiunii". Mai mult, BOR a acuzat atunci "ca unii 
jurnalisti incearca in continuare manipularea opiniei publice, insistand asupra reinscrierii anuale a 
elevilor la ora de Religie (umilitoare pentru parinti si impovaratoare pentru scoala)". 
  
La 2 ani si jumatate de la acel moment, Ministerul Educatiei modifica metodologia de inscriere a 
elevilor la Religie, pentru a o pune in acord cu spusele Patriarhiei. Concret, parintii nu mai opteaza 
anual, ci o data - cu posibilitatea schimbarii deciziei.   
 
Ce spune Legea educatiei, in prezent: 
(1) Planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca 
disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, 
indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie, conform 
confesiunii proprii. 



(2) Inscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisa a elevului major, 
respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei optiuni se 
face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor. In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de religie, situatia scolara se incheie fara 
disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au 
asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. 
(3) Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat conform prevederilor 
prezentei legi si abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei Nationale si cultele 
religioase recunoscute oficial de stat. 
 
Textul integral al Metodologiei de organizare a predarii Religiei in scoli 
 
Articolul 1 
Prezenta metodologie reglementeaza organizarea predarii disciplinei Religie in invatamantul 
preuniversitar, inclusiv modalitatea de inscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie. 
 
Articolul 2 
(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca 
disciplina scolara, parte a trunchiului comun. 
(2) In conformitate cu prevederile legale, elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent 
de numarul lor, li se asigura dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii. 
(3) In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de Religie, situatia scolara se incheie fara disciplina 
Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat 
conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. 
(4) Conducerile inspectoratelor scolare si ale unitatilor de invatamant preuniversitar care au clase de 
nivel primar, gimnazial, liceal, profesional au obligatia de a intreprinde demersurile necesare in 
vederea asigurarii conditiilor pentru punerea in aplicare a prevederilor mentionate la alin. (1) si (2). 
(5) Conducerile unitatilor de invatamant care scolarizeaza nivelurile de invatamant mentionate la 
alin. (1) au obligatia de a informa elevii si parintii/tutorii legal instituiti ai acestora cu privire la 
prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie. 
 
Capitolul II Inscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie 
 
Articolul 3  
(1) Parintii/tutorii legal instituiti ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite 
dreptul de a participa la ora de Religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii 
de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat. 
(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al 
cultelor, republicata. 
(3) Schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisa a elevului major, 
respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
(4) Cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun la secretariatul unitatii de invatamant la care este 
inscris elevul si se inregistreaza in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR). 
(5) Cererea depusa conform alin. (1) este valabila pe toata perioada de scolarizare in invatamantul 
preuniversitar sau pana la schimbarea optiunii conform alin. (3).  
 
Articolul 4 
Parintii copiilor care urmeaza sa isi faca debutul scolar in invatamantul primar si care doresc 
participarea copilului la ora de Religie bifeaza in cererea-tip de inscriere rubrica corespunzatoare, 
precizand cultul solicitat. 
 
 



Articolul 5 
(1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate in art. 3 si 4, 
inclusiv dupa inceperea cursurilor scolare, sunt aprobate de consiliul de administratie daca la nivelul 
unitatii de invatamant se organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii 
respectivi vor fi inclusi in formatiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul 
solicitat. 
(2) In cazul solicitarilor mentionate la alin. (1) pentru care unitatea de invatamant nu organizeaza 
predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, dupa caz, prevederile art. 9. 
 
Articolul 6 
In situatia in care parintii/tutorii legal instituiti ai elevului minor, respectiv elevul major decid, in 
cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie, situatia scolara a elevului 
respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina Religie. 
 
Capitolul III  
Organizarea predarii disciplinei Religie 
 
Articolul 7 
(1) In invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, predarea disciplinei Religie se organizeaza 
cu intreaga clasa, daca cererile depuse solicita frecventarea orei de Religie la acelasi cult. 
 
(2) In situatia in care, pentru un nivel de clasa, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie 
pentru mai multe culte, conducerea unitatii de invatamant organizeaza predarea disciplinei Religie 
prin gruparea elevilor de la nivelul de clasa respectiv in mai multe formatiuni de studiu, 
corespunzatoare cultelor pentru care exista solicitari, cu respectarea prevederilor legale referitoare 
la efectivele formatiunilor de elevi. 
 
Articolul 8 
(1) In situatia in care numarul solicitarilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, 
depuse de elevii de la acelasi nivel de clasa, nu permite constituirea formatiunii de studiu pentru 
disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevazut de lege, studierea disciplinei Religie 
pentru cultul respectiv se poate face si in regim simultan. 
(2) In situatia mentionata la alin. (1), predarea in regim simultan se face pentru elevii care solicita 
studierea Religiei pentru cultul respectiv de la doua sau mai multe niveluri de clasa apartinand 
aceluiasi nivel de invatamant - primar/gimnazial/ liceal/profesional. 
(3) Aprobarea predarii disciplinei Religie in regim simultan se face de catre inspectoratul scolar, la 
propunerea motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 
 
Articolul 9 
(1) In cazul in care numarul mic de cereri depuse la unitatea de invatamant pentru frecventarea orei 
de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predarii disciplinei 
Religie pentru acel cult in niciuna din situatiile mentionate anterior, elevii carora nu li s-au asigurat 
conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina pot sa participe la studiul Religiei in cadrul 
cultului propriu. 
 
(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele scolare incheie acorduri de 
parteneriat cu reprezentantii institutiilor de cult, valabile cel putin pe durata unui an scolar, in care se 
reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a orei de Religie pentru elevii care studiaza 
aceasta disciplina in cadrul cultului propriu. 
 
(3) Acordurile de parteneriat prevazute la alin. (2) trebuie sa contina reglementari cu privire la 
urmatoarele aspecte: locul de desfasurare a orei de Religie - spatii scolare sau spatii puse la dispozitie 
de catre cult, asigurarea de catre institutia de cult a personalului didactic calificat, abilitat sa predea 
disciplina Religie in baza protocolului incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si cultul 



religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitatile, responsabilitatile si termenele de 
comunicare/ transcriere in cataloage a absentelor si a rezultatelor scolare. 
 
(4) Persoanele nominalizate de catre reprezentantii institutiilor de cult pentru predarea disciplinei 
Religie pentru elevii aflati in cazurile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile 
prevazute de legislatia in vigoare si sa se angajeze sa parcurga programa corespunzatoare nivelului 
de clasa in care se afla elevul/elevii. 
 
(5) Copii ale documentelor care dovedesc competenta personalului nominalizat de institutiile de cult 
pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa scolara, precum si 
orarul de desfasurare a orelor de Religie in cadrul cultului se ataseaza anual la acordurile de 
parteneriat mentionate la alin. (2). 
 
(6) Absentele si calificativele/notele obtinute de elevi la ora de Religie organizata de cultul religios se 
transmit in scris unitatii de invatamant, printr-un document semnat si stampilat, la termenele 
prevazute in acordul de parteneriat, si se transcriu in catalogul clasei de catre invatatorul, 
institutorul, profesorul pentru invatamant primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte 
elevul. 
 
Capitolul IV  
Organizarea activitatii elevilor care nu studiaza disciplina Religie 
 
Articolul 10  
Pentru elevii care nu solicita frecventarea orei de Religie sau carora nu li s-au asigurat conditiile 
pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina, unitatile de invatamant stabilesc prin propriul 
regulament de organizare si functionare activitatile pe care acestia le pot desfasura, spatiile in care 
se desfasoara activitatile, precum si responsabilitatile privind asigurarea supravegherii si sigurantei 
elevilor, in perioada in care ceilalti elevi ai clasei participa la ora de Religie. 
 
Articolul 11 
(1) Elevii carora nu li se pot asigura conditiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform 
confesiunii proprii, pot solicita sa participe, in calitate de audienti, la orele de Religie organizate de 
unitatea de invatamant pentru elevii apartinand altor culte. Participarea se aproba de catre 
conducerea unitatii de invatamant, la solicitarea scrisa a parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor 
minori, respectiv la solicitarea elevilor majori. 
(2) Elevii care participa ca audienti la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluati, 
iar situatia scolara a acestora se incheie fara disciplina Religie. 
 
Articolul 12 
Absenta elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitatile prevazute la art. 10 si 
11 exonereaza cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigura 
organizarea/desfasurarea/supravegherea activitatii de orice tip de raspundere. 

Mediafax 

Adolescent din Iaşi, condamnat pentru trafic de droguri, obligat de instanţă să îşi termine liceul 

http://www.mediafax.ro/social/adolescent-din-iasi-condamnat-pentru-trafic-de-droguri-obligat-de-
instanta-sa-isi-termine-liceul-17064771 
 
Un adolescent din judeţul Iaşi a fost obligat de magistraţi să-şi finalizeze studiile liceale, printr-o 
sentinţă în care acesta a fost condamnat, miercuri, pentru trafic de droguri, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. 

http://www.mediafax.ro/social/adolescent-din-iasi-condamnat-pentru-trafic-de-droguri-obligat-de-instanta-sa-isi-termine-liceul-17064771
http://www.mediafax.ro/social/adolescent-din-iasi-condamnat-pentru-trafic-de-droguri-obligat-de-instanta-sa-isi-termine-liceul-17064771


Tribunalul Iaşi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iaşi care era judecat pentru constituire de 
grup infracţional organizat şi trafic de droguri să fie obligat să meargă înapoi la şcoală. 
"Instanţa a dispus aplicarea, în cazul inculpatului minor Gabriel P., a măsurii educativă a asistării 
zilnice pe o durată de şase luni, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Iaşi, pentru comiterea 
infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc în formă 
continuată, precum şi introducerea în ţară, fără drept, de droguri de risc în formă continuată. 
Totodată, instanţa obligă inculpatul minor ca, pe durata măsurii educative, să finalizeze cursurile 
liceale”, au menţionat magistraţii ieşeni. 
În acelaşi dosar, judecătorii au dispus condamnarea pentru alte două persoane, dintre care una la 3 
ani şi 9 luni de închisoare cu executare şi alta la doi ani şi 6 luni cu suspendare. 
Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi atacată la instanţa de judecată superioară, respectiv la 
Curtea de Apel Iaşi. 
Procesul a început pe data de 7 septembrie 2017, după ce anchetatorii i-au acuzat pe cei trei tineri de 
trafic de droguri. Conform procurorilor, aceştia ar fi introdus canabis pe "piaţa neagră" din Iaşi. 
În urmă cu câteva săptămâni, tot judecătorii ieşeni au obligat printr-o sentinţă un cuplu acuzat de 
evaziune fiscală să meargă la şcoală, pentru a finaliza măcar clasele primare. 

Agerpres 

https://www.agerpres.ro/social/2018/03/14/cedcd-invatatoare-de-la-o-scoala-din-bucuresti-
amendata-pentru-discriminarea-unui-elev--72659 
 
O învăţătoare de la o şcoală din Bucureşti a fost amendată cu 1.000 de lei de CNCD pentru 
discriminarea unui copil cu ADHD, informează Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu 
Dizabilităţi (CEDCD), într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. 
 
Potrivit sursei citate, băiatul de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv şi discriminator" al 
propriei învăţătoare în clasa pregătitoare din Şcoala generală nr. 92 din Bucureşti. 
"În ciuda existenţei unui certificat de orientare şcolară către învăţământul de masă şi a eforturilor 
depuse de părinţi pentru a facilita incluziunea copilului lor, doamna învăţătoare a refuzat accesul 
profesorului de sprijin la clasă, l-a umilit în mod sistematic pe Cristian, l-a exclus de la activităţile 
extracurriculare şi l-a ameninţat şi trimis acasă în repetate rânduri. Mai mult, acelaşi cadru didactic a 
înţeles să susţină coalizarea celorlalţi părinţi împotriva lui Cristian, care au semnat petiţii de 
excludere a acestuia din clasă şi au făcut grevă prin absentarea de la ore", se arată în comunicatul 
CEDCD. 
Conform sursei citate, părinţii copilului cu ADHD au fost nevoiţi să îl transfere la o altă şcoală, 
parcurgând astfel o distanţă foarte mare pentru ca băiatul să poată beneficia de educaţie. 
"Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat fapta de discriminare şi a sancţionat 
învăţătoarea cu o amendă de 1.000 lei, deoarece a aplicat 'un tratament injust, degradant şi umilitor' 
faţă de Cristian şi a solicitat Şcolii generale nr. 92 din Bucureşti să ia toate măsurile necesare pentru a 
evita situaţii discriminatorii de marginalizare/ discriminare faţă de copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale", precizează comunicatul de presă. 
Mădălina Turza, preşedintele CEDCD, a declarat că părinţii şi profesorii trebuie să înţeleagă pe cale 
amiabilă sau prin coerciţie că locul copiilor cu dizabilităţi este în şcolile de masă, alături de toţi ceilalţi 
copii. 
"Copiii cu dizabilităţi au dreptul, conform legii, să înveţe în şcolile de masă. Situaţia lui Cristian este, 
din păcate, radiografia unui scenariu devenit clasic în România faţă de copiii cu dizabilităţi care 
accesează învăţământul de masă: refuzul profesorului de a accepta elevul cu CES şi coalizarea 
părinţilor de copii tipici împotriva acestuia. Această nouă victorie la CNCD a organizaţiei noastre nu 
face decât să reflecte eroarea majoră pe care o fac aceşti profesori şi părinţii intoleranţi, eroare care 
se pedepseşte conform legii", a adăugat Turza, conform comunicatului. AGERPRES/(AS - autor: Iulia 
Carciog, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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