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Strategia pentru rromi – programul

“A doua șansă”

Grup țintă:

• persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta

corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive,

nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la

vârsta de 14 ani (art. 29, alin 4/LEN nr.1/2011)

https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa

https://www.edu.ro/a doua sansa


Legislaţie

• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5248/31.08.2011
privind aplicarea programului “A doua şansă” în baza art.29, alin.4 si art. 30, alin.2 din
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

• Metodologia privind organizarea programului A doua şansă - Învăţământ primar, Anexa

1 la Ordinul Nr. 5248/2011;

• OMEN nr. 4093 din 19 iunie 2017 pentru modificarea și completarea OMEN

nr.5248/2011

• Metodologia privind organizarea programului  A doua şansă - Învăţământ secundar 

inferior, Anexa 3 la Ordinul Nr. 5248 / 2011;

• Raport al Agenției Naționale pentru romi.

Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere articole/OMEN  Nr. 4093_ din 19 iunie 2017 pentru modificarea %C8%99i completarea OMEN....docx


Unităţi de învăţământ care organizează programul 

“A doua şansă”

- Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Cluj-
Napoca

- Şcoala Gimnazială “Christiana” Cluj-
Napoca

- Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan” 
Someşeni, structura Pata Rât

- Şcoala de Arte şi Meserii “Poiana”, 

Turda

- Şcoala Gimnazială“Victor Ungureanu”, 

Câmpia Turzii

- Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazu”, 

Câmpia Turzii

- Liceul Tehnologic Special „Samus” Cluj-

Napoca

Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”



Resurse Educaționale

La solicitarea Ministerului Educației, 

inspectoratele școlare județene vor dezvolta pe 

site-urile proprii un spațiu de organizare a 

resurselor educaționale deschise, 

elaborate de cadrele didactice din județ.

În acest sens, MEN recomandă o structură de conținut 

unitară, organizată pe niveluri de învățământ/clase și 

arii curriculare/discipline de studiu. 

În funcție de complexitatea și varietatea resurselor, 

acestea pot fi structurate și pe alte tipologii (ex. 

curriculare/extracurriculare).

Termenul dezirabil de implementare este luna 

noiembrie 2017. ( www.isjcj.ro )

http://www.isjcj.ro/


Resurse educationale

1. Resurse educationale online pe discipline/arii

curriculare:

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_r

esurse%20educationale%20online.pdf

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_resurse educationale online.pdf


Resurse educationale

2. Resurse educationale elaborate în cadrul

programului de formare acreditat

“Managementul activitatilor educative” –

colecția de bloguri educaționale ale participanților

din cele 4 serii de formare:

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/


Site-ul Casei Corpului Didactic Cluj

http://www.ccdcluj.ro/

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/BI_11_2017.pdf

http://www.ccdcluj.ro/nr-curent.html

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/BI_11_2017.pdf
http://www.ccdcluj.ro/nr-curent.html


Dosarul comisiei

Plan Managerial 

- Model plan managerial comisie.doc

- Decizia de constituire a comisiei

- Legislația formării

- Baza de date care să cuprindă evidența participării  cadrelor 
didactice la activitățile de formare

- Baza de date cu numărul de credite profesionale transferabile ale 
cadrelor didactice

- Rapoarte/informări periodice

- Analiza nevoilor de formare

- Monitorizarea impactului formării continue

- Oferta de formare a CCD Cluj

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2017-2018/RDP/3_Model plan managerial comisie.doc


Feedback 

• O idee interesantă

• O întrebare

• Un comentariu



VĂ MULŢUMESC!


