
1 
 

 

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II   AA  

Avocatul  PoporuluiAvocatul  PoporuluiAvocatul  PoporuluiAvocatul  Poporului    
Ombudsman  

Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti 
 

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro  E-mail: avp@avp.ro 

 
 

Conducerea Școlii Speciale Gimnaziale nr. 4 a făcut demersuri în vederea 
instalării de camere video pentru preîntâmpinarea incidentelor – Unitatea 
școlară și-a însuțit Recomandările formulate de Avocatul Poporului     

 
 
 

Conducerea Școlii Speciale Gimnaziale nr. 4 și-a însușit Recomandările formulate 

de către Avocatul Poporului, în urma sesizării din oficiu și anchetei realizate, după apariția în 

presă a unor informații privind nereguli și incidente la respectiva unitate de învățământ. 

 

Astfel, în urma Recomandărilor formulate de Avocatul Poporului, conducerea 

Școlii Speciale Gimnaziale nr. 4 a comunicat următoarele: 

 

1. Conform recomandării privitoare la elaborarea procedurilor, în conformitate cu art.64 din 

Ordinul 1985/1305/5805 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării 

şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, a fost 

concepută Procedura operațională privind aprobarea prezenței facilitatorilor în unitatea 

de învățământ și a fost prezentată cadrelor didactice în cadrul Consiliului Profesoral  din data 

de 16 iunie 2017, copia procedurii fiind atașată notei informative ; 

2. Procedura operațională privind managementul situațiilor de criză ale elevilor cu C.E.S. a 

fost revizuită și prelucrată în cadrul Consiliului Profesoral din data de 16 iunie 2017, fiind 

prezentate metode și tehnici de intervenție în situații de criză psihologică ale 

elevilor/preșcolarilor în plan psihoeducațional, psihoterapeutic și medical, fiind atașată o copie 

a Procesului Verbal al Consiliului Profesoral din data de 16 iunie 2017 ; 

3. Referitor la recomandarea privind dispunerea unor măsuri pentru monitorizarea 

activității instructiv-educative, au fost menționate activități care erau în desfășurare la 

data efectuării anchetei în unitatea școlară, respectiv: a) elaborarea și însușirea de către 

cadrele didactice a Procedurii Operaționale privind observarea predării și învățării; b) 

întocmirea graficelor de asistențe la clase, aprobate de coordonatorii comisiilor metodice și 
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directorul școlii; c) efectuarea controalelor inopinate în clase, la cabinetele de terapii 

specifice și de compensare, fiind analizate situațiile ce au determinat disfuncționalități. 

Privitor la recomandarea referitoare la montarea camerelor de supraveghere în 

spațiile comune unității de învățământ, au fost înaintate adrese în acest sens Primăriei 

Sector 4 București și Primăriei Capitalei, fiind atașate copiile documentelor; 

4. Referitor la pregătirea continuă a personalului didactic, Avocatul Poporului a fost 

informat cu privire la constituirea anuală a Comisiei de perfecționare și formare continuă, 

ce analizează situațiile centralizatoare privind creditele profesionale transferabile, situația 

atribuirii gradelor profesionale, precum și situațiile centralizatoare privind absolvirea diferitelor 

cursuri de perfecționare, conform nevoilor de instruire și educare a elevilor/preșcolarilor cu 

C.E.S. În funcție de nevoile identificate, personalul didactic participă la aceste cursuri.  În ceea 

ce privește pregătirea continuă a personalului medical angajat, acesta urmează cursuri de 

perfecționare organizate de Colegiul Medicilor din România sau de Organizația Asistenților 

Medicali din România, în vederea acumulării creditelor anuale profesionale obligatorii, 

conform planificării anunțate ; 

5. Cu privire la recomandarea privind investigarea temeinică a oricăror suspiciuni de 

abuzuri exercitate asupra elevilor/preșcolarilor, conducerea școlii a adus la cunoștință 

procedura existentă în această situație, conform căreia, în baza unei sesizări scrise a 

persoanei/persoanlor ce dețin informații cu privire la caz, se constituie Comisia de cercetare 

disciplinară. Comisia analizează presupusele abuzuri, exercitate de personalul didactic și 

nedidactic, și propune sancțiuni, întocmind un raport în acest sens. Raportul Comisiei de 

cercetare disciplinară este transmis Consiliului de Administrație, ce analizează informațiile și 

dispune sancțiunile corespunzătoare. 

 
 
 
 

Matei Vîrtosu                                                                        23 august 2017       
Purtător de cuvânt 
AVOCATUL POPORUL 


