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ASproAS_048/07.05.2018 

CĂTRE, 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

În atenția DOMNULUI MINISTRU, VALENTIN POPA, 

În atenția DOMNULUI SECRETAR DE STAT, IONEL FLORIAN LIXANDRU, 

 

SOLICITARE 

având în vedere problemele privind încadrarea și salarizarea asistentului social 

care își desfășoară activitatea în cadrul Centrelor Județeane/al Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională, Centrele Școlare pentru Educație 

Incluzivă, școlile gimnaziale speciale, grădinițele speciale, liceele și școlile 

profesionale speciale, 

vă solicităm, în baza argumentelor prezentate mai jos,  

să corectați erorile create privind încadrarea asistentului social din învățământ prin 

emiterea unui act normativ în care să se precizeze că asistentul social din 

învățământ își păstrează statutul de personal didactic auxiliar cu toate drepturile 

care decurg din acest statut și cu încadrarea salarială conform căreia să fie 

respectate toate acele principiile enunțate în Legea 153/2017. 
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     ARGUMENTE 

 Având în vedere: 

Ø EDUSAL Versiunea 2.12.1, constând în modificări privind „personalul care a făcut 

parte din categoria personalului didactic auxiliar și își desfășoară activitatea în 

unitățile de învățământ special și în prezent face parte din categoria personalului 

nedidactic, nu mai beneficiază de spor pentru învățământul special, potrivit art. 4 din 

Anexa I, Cap. I, lit.B din Legea - cadru nr. 153/2017, conform precizărilor MEN”; 

Ø Prevederile art. 39 (1) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii - actualizată; 

Ø Prevederile art. 88 alin. 1 și 2, art. 249 alin 1 și 2 din Legea educației Naționale nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

Ø HG. Nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, 

instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special 

integrat;  

Ø Ordinul MECTS nr. 5555/07.10.2011- Regulamentul  privind organizarea și 

funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și asistență 

educațională; 

Ø OMECTS 5573/7.11.2011 - Regulament de organizare și funcționare a învățământului 

special și special integrat; 

Ø ORDIN privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientarii școlare și 

profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea 

abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale cu 

următoarele numere: MMPSPV nr. 1.985/ 4.10.2016, M.S. nr. 1.305/17.11.2016, 

MENCS nr. 5.805/ 23.11. 2016; 

Ø Nota MEN nr. 79/DGISSEP/ 18.01.2018 referitoare la funcțiile didactice din 

învățământul preuniversitar de stat; 

Ø Adresa MEN nr. 145.AOB/ 06.02.32018 privind aplicarea corectă a prevederilor art. 

38, alin.3 lit.(d) din Legea - cadru nr. 153/2017; 
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Ø Adresa MEN nr. 1451FL/02.05.2018 referitoare la salarizarea personalului didactic 

auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar / special de stat; 

 

Vă solicităm analizarea cu celeritate a celor prezentate mai jos și vă adresăm rugămintea 

de a lua de urgență măsuri pentru remedierea neregulilor identificate: 

1. Asistenții sociali din CMBRAE/ CJRAE au fost încadrați ca personal didactic auxiliar 
în perioada 2006-2008, odată cu înființarea CMBRAE/CJRAE în județele din țară, 

conform art. 14 91) din OMEC nr. 5418/2005 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a centrelor județene/ al municipiului București de resurse și 

asistență educațională. Mai mult chiar CMBRAE/CJRAE a preluat asistenții sociali 

încadrați la acea dată în CMBAP/CJAP, înainte de înființarea CMBRAE /CJRAE, care 

funcționau ca personal didactic auxiliar - asistent social conform art. 6 alin (1), lit. G 

din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogată) și a  art. 10 , Cap. 

II din Ordinul MECT nr. 4923/ 22.09.2003 Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică din 22.09.2003 

(abrogat).  Asistenții sociali  din cadrul CMBRAE/CJRAE/SEOSP au fost încadrați ca 

personal didactic auxiliar în perioada 2012-2014 conform art. 1 (3) din OMEC nr. 

6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența 

psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a 

tinerilor cu cerințe educaționale speciale. 

În prezent încadrarea asistenților sociali din CMBRAE/CJRAE este reglementată și de 

art. 9, anexa 1, Cap. II din  Ordinul MECTS nr. 5555/07.10.2011 – Regulamentul  privind 

organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de resurse și 

asistență educațională. 

2. Asistenții sociali din CSEI sunt încadrați  de asemenea ca personal didactic auxiliar 

conform art. 249 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a de art. 24, anexa 3, Cap. 

VI din  Ordinul MECTS nr. 5555/07.10.2011  anexa 3 REGULAMENT- CADRU privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă. 
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3. Activitatea asistentului social din învățământul special și special integrat (grădinițe 

speciale, grupe de grădiniță specială organizate în școlile speciale, școli speciale pentru 

toate tipurile și gradele de deficiență, grupe/clase de copii/elevi autiști, școli de arte și 

meserii - învățământ special, licee speciale, centre sau grupuri școlare speciale, 

clase/școli postliceale speciale, centre de zi, centre de educație specială, centre de 

pedagogie curativă) este reglementată ca personal didactic auxiliar de Hotărârea nr. 

1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, 

compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat și prin 

Ordinul MECTS nr. 5573/07.11.2011,  ap. V, art. 32, lit g  privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, precum și în art. 82, 

alin. (3) din Ordinul administrației publice nr. 1985/1305/5805/2016. 

Luând în considerare faptul că programul informatic de salarii EDUSAl, în luna ianuarie 

2018 a permis majorarea salarială cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 

2017 pentru funcția didactic auxiliar-asistent social conform art. 38 alin. 3 (a) lin Legea 

cadru 153/2017, iar în prezent deși la rubrica ”categorie angajare” din statul de plată 

asistentul social este cuprins în aceeași categorie de didactic-auxiliar, asistenții sociali și-

au pierdut drepturile aferente funcției didactice auxiliare, respectiv sporul de învățământ 

special și parte din sporul de stabilitate. 

De asemenea prin adresa MEN nr. 145.AOB/06.02.2018 se făceau precizări cu privire la 

aplicarea corectă a prevederilor art. 38, alin.3 lit.(d) din Legea cadru 153/2017, iar 

asistenții sociali nu au beneficiat de acest drept. (majorarea salarială cu 20% față de 

nivelul acordat pentru luna februarie 2018). 

Începând cu luna martie 2018, majorarea salarială de 20%, care trebuia să se aplice și 

asistenților sociali din învățământul preuniversitar nu mai există în programul EDUSAL, 

angajatorii noștri fiind în imposibilitatea de a ne acorda drepturile cuvenite. 

Versiunea EDUSAL 2.12.1 cu modificările aduse în luna mai 2018 pentru drepturile 

salariale cuprinse în statele de funcții/plată pentru luna aprilie încalcă legislația în vigoare, 

deoarece drepturile salariale au fost stabilite și nu am fost nici anunțați cu privire la 
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modificările ce vor apărea, nici consultați, așa cum spune Codul Muncii, potrivit art. 17 din 

Legea nr. 53/2003. 

Potrivit precizărilor făcute în Adresa MEN nr. 1451FL/02.05.2018 se specifică că 

personalul didactic auxiliar care nu se mai regăsește în anexa 1 ”familia ocupațională de 

funcții bugetare ÎNVĂȚĂMÂNT” la Legea 153/2017, nici în ordinul comun MEN/MMJS nr. 

3058/943/2018 va reveni la categoria de personal nedidactic, fără o bază legală 

precizată, cu încălcarea legislasției în vigoare. Menționăm însă că asistenții sociali din 

învățământul preuniversitar nu pot REVENI la ceea ce nu au fost niciodată. 

Dintotdeauna asistentul social din învățământ a fost personal didactic auxiliar.  

Totodată, conform art. 36 alin.2 din Legea 153/2017, în cazul în care funcția deținută nu 

se regăsește în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una din funcțiile prevăzute în 

anexe”. 

Conform art. 14 din Legea 153/2017 ”Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se 

regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, 

corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educației 

Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, va emite, în termen de 

30 de zile de la publicarea acestei legi, un nou ordin privind reglementarea funcțiilor cu 

statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte 

prevederi aplicabile personalului didactic”.  

Însă ordinul comun MEN/MMJS nr. 3058/943/2018 nu prevede funcția de asistent 
social și considerăm că astfel s-au încălcat drepturile asistentului social din 
învățământul preuniversitar prin nepunerea în îndeplinire a art. 14/legea 153/2017, 
fiind în continuare omiși din ORDINUL MEN/MMJS nr. 3058/943/2018. 

Între principiile Legii cadru 153/2017  se menționau: 

a) principiul legalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme 

juridice de forța legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform 

principiilor enunțate de art. 120 din Constituția României, republicată, dar cu încadrare 

între limitele minime și maxime prevăzute prin prezenta lege; 
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b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii 

unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași 

activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție; 

c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare 

egală; 

d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din 

sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile 

activității și nivelul studiilor; 

e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și 

recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit 

legii și regulamentelor proprii; 

f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în 

funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate; 

g) principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul 

asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar; 

 

Noi, ASISTENȚII SOCIALI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 

considerăm că în cazul salarizării noastre s-au încălcat toate aceste principii și mai 
multe legi și acte normative în vigoare. 

 
Menționăm faptul că s-au completat în registrul general de evidenţă a salariaţilor - 

REVISAL și s-au transmis inspectoratului teritorial de muncă actele adiționale la 

contractele individuale de muncă ale salariaților conform legislației în vigoare, iar sumele 

incluse în programul EDUSAL nu sunt în concordanță cu valorile cuprinse în contractele 

individuale de muncă înregistrate în REVISAL. 

 

Versiunea 2.12 EDUSAL cu modificările aduse în luna mai 2018 pentru drepturile 

salariale cuprinse în statele de funcții/plată pentru luna aprilie 2018 implică încălcarea 

legislației în vigoare, deoarece drepturile salariale erau deja stabilite. 
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Orice decizie de încadrare a angajaților are la bază temei legal constând în legi și acte 

normative subordonate legii, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, Ordinele miniştrilor 

publicate în Monitorul Oficial.  

Un act normativ poate fi modificat numai printr-un alt act normativ de aceeaşi 
valoare şi cu aceeaşi forţă juridică. 
 
Modificarea elementelor contractului individual de muncă (funcția, salariul), poate 

interveni numai după informarea şi acordul salariatului, astfel informarea şi acordul 

salariatului sunt obţinute prin semnarea actului adiţional de către ambele părţi: angajat şi 

angajator, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: 
 
„Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (5) al articolului 17 din 

Codul muncii, ce face referire la elementele ce trebuie să se regăsească în contractul 

individual de muncă în timpul executării contractului individual de muncă impune 

încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția 

situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în 

contractul colectiv de muncă aplicabil”. 

 

Nu puteți invoca necunoașterea acestor fapte, deoarece încă de la apariția proiectului de 

lege a salarizării asistenții sociali din învățământul preuniversitar au făcut sesizări scrise 

la MMJS și MEN, instituția prezidențială, cabinetul prim-ministrului, etc., prin care 

atenționau inechitățile salariale dintre asistenții sociali din învățământ și cei din alte 

domenii, și faptul că nu ne regăseam în anexa de la Domeniul Învățământ. Atenționam la 

acel moment că vor apărea probleme prin pierderea unor drepturi specifice domeniului în 

care lucrăm.  

 

În continuare vom fi afectați de acest statut de nedidactic prin retragerea dreptului de a 

participa la concursul pentru acordarea gradației de merit, drept acordat în baza statutului 

de didactic auxiliar.  
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Considerăm că nu a existat dorința de a cunoaște care este specificul activității noastre, 

motiv pentru care ați transformat în nedidactic asistentul social din învățământ, umilindu-l 

și aducându-l pe aceeași scară de statut și salariu cu personal fără studii superioare.  

 

ARGUMENTE PRIVIND PĂSTRAREA STATUTULUI DE DIDACTIC AUXILIAR 
PENTRU ASISTENTUL SOCIAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Având în vedere paleta extrem de largă de activități în care este implicat un asistent 

social din învățământ, considerăm că:  

Ø deși asistentul social este prezent în mai multe sectoare de activitate, fiecare 

aparține de un domeniu, cu specificul său și așa cum asistentul social care 

lucrează într-un centru rezidențial are un spor de 70% pentru faptul că lucrează cu 

persoane cu deficiențe, și noi trebuie să avem anumite drepturi acordate, specifice 

învățământului, așa cum au fost negociate prin Contractul Colectiv de Muncă pe 

Ramură de Învățământ; 

Ø suntem mult mai îndreptățiți pentru a face parte din personalul didactic auxiliar, din 

care fac parte alte categorii de salariați care nu lucrează direct cu elevii, precum: 

secretarul, tehnicianul de ateliere, administratorul financiar, administratorul de 

patrimoniu, informaticianul deoarece suntem implicați permanent în activități 

realizate cu părinții și familiile acestora; 

Ø știm foarte bine că în promovarea salarială și a altor drepturi de natură financiară 

personalul nedidactic a fost de cele mai multe ori exclus, deci nu ne dorim 

aceasta; 

Ø deoarece există discrepanțe salariale extrem de mari între asistenții sociali din alte 

domenii, discrepanțe care se adâncesc prin luarea drepturilor de didactic-auxiliar;  

Ø deoarece există discrepanțe salariale extrem de mari între asistenții sociali din 

învățământ și cadrele didactice , colegi de-ai noștri, unii dintre ei chiar absolvenți 

de aceeași specializare; 
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Ø pentru că actualmente, după retragerea sporului de școală specială, un asistent 

social are un salariu net între 1300 și 1800 lei (2250 cel cu gradație de merit), unii 

dintre noi cu un venit sub mediu pe economie; 

Ø pentru că suntem plasați în aceeași categorie cu paznicii, bucătarii, îngrijitorii care 

au cel mult studii medii; 

Ø pentru că există asistați social, care au venituri lunare mai mari decât noi, asistenții 

sociali; 

Ø pentru că avem obligații financiare de achitat, respectiv rate la bănci pe care le-am 

făcut în virtutea unui salariu mai mare, iar acum suntem puși în imposibilitatea de 

a le achita;  

Ø pentru că ne desfășurăm activitatea fără a fi motivați financiar, fără a fi apreciați și 

valorizați chiar de forurile superioare, 

 

 

Așadar o să vă descriem mai jos care este specificul activității noastre: 

 

În primul rând dorim să vă aducem la cunoștință că asistentul social din România își 

desfășoară activitatea în mai multe domenii ocupaționale respectânt Legea nr. 

466/04.11.2006 privind Statutul asistentului social și Codul deontologic al profesiei de 

asistent social. 

 

Pentru domeniul învățământ am menționat în partea de legislație unitățile care au 

încadrați asistenți sociali, cu funcție didactic auxiliar. 

I.1.   Asistentul social din cadrul CMBRAE/C.J.R.A.E este absolvent de studii universitare 

de asistență socială, studii postuniversitare și multiple cursuri de formare continuă și are 

următoarele atribuții: 

Ø Asistenții sociali lucrează cu copii, elevi, tineri cu CES sau diverse dizabilităţi, cu 

persoane care suferă de tulburări psihice; 

Ø Se deplasează pe teren pentru a efectua anchete sociale în zone marginalizate 

sau localităţi izolate; 
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Ø Desfășoară o muncă complexă concretizată în: 

a. concepere de planuri de activităţi în acord cu nevoile identificate; 

b. întocmeşte şi revizuieşte documentaţii specifice (anchete sociale, PIP- uri, 

programe adaptate, studii de caz, dosare sociale, dosare orientare şcolară); 

c. stabileşte conţinutul activităţii de asistenţă socială (depistarea elevilor cu 

probleme sociale în vederea reintegrării lor sociale, implicarea în rezolvarea 

acestora și care pot influenţa activitatea şcolară, în colaborare cu familia, 

instituţii de profil, participarea şi activarea în COSP); 

d. monitorizează evoluţia beneficiarilor (realizează bază de date cu elevii 

beneficiari de servicii sociale, copiii, elevii, tinerii orientaţi şcolar/profesional);  

e. relaţionează eficient cu familiile copiilor cu probleme sociale;  

f. dovedeşte calităţi de mediator în rezolvarea conflictelor apărute; 

g. realizează evaluarea psihosocială în echipa de specialişti a SEOSP; 

h. este secretar în cadrul COSP fără a fi remunerat ca restul membrilor comisiei, 

în unele cazuri; 

i. creează o reţea de comunicare cu instituţii abilitate în protecţia copilului şi 

acordarea de servicii sociale; 

 

Alte atribuții: 

Ø participă de programe de perfecționare prin asocierea la comisiile metodice a 

profesorilor consilieri și la cercurile pedagogice;  

Ø face parte din diverse comisii la nivelul unităţii (orientare școlară și profesională,  

prevenire a abandonului școlar, prevenirea violenței, inventariere, concursuri, 

PSI,etc.);  

Ø participă la comunicări/prezentări în cadrul unor simpozioane în 

specialitate/articole în lucrări de specialitate; 

Ø dezvoltă programe de gestionare, elaborare de documente; 

Ø participă la întâlniri cu membrii comunităţii şi evidenţiază activitatea CJRAE în 

privinţa susţinerii copiilor cu dificultăţi de adaptare şcolară/socială: organizarea de 

târguri educaţionale, activităţi educative, simpozioane, concursuri, publicaţii. 
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I.2. Asistentul social din cadrul  Centrelor Școlare de Educație Incluzivă și a Școlilor 

Speciale (grădinițe speciale, grupe de grădiniță specială organizate în școlile speciale, 

școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficiență, grupe/clase de copii/elevi 

autiști, școli de arte și meserii - învățământ special, licee speciale, centre sau grupuri 

școlare speciale, clase/școli postliceale speciale, centre de zi, centre de educație 

specială, centre de pedagogie curativă) este absolvent de studii universitare de asistență 

socială (unii având două facultăți, studii postuniversitare, doctoranzi) și are următoarele 

atribuții: 

Ø Asigură o bază de date privind copiii orientați școlar către aceste instituții de 

învățământ după : categorii de vârstă , sex, grad de handicap, an de studiu; 

Ø Ca membru al Comisiei Interne de Evaluare Continuă evaluează împreună cu 

echipa pluridisciplinară, elevii noi orientați școlar precum și dosarele acestora. 

Ulterior îi monitorizează pentru a trece prin filiera controlului medical și în vederea 

integrării la clasă și în colectivul școlar; 

Ø Preia dosarele de la C.J.R.A.E județene și urmărește ca acestea să fie complete, 

apelând fie la reprezentantul legal al copilului, fie la primăriile în raza cărora se află 

familia copilului,  fie la instituțiile școlare la care a fost înscris copilul, fie la 

D.G.A.S.P.C. județene; 

Ø Ca membru al Comisiei de Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar, 

organizează diverse activități în urma parteneriatelor încheiate cu Poliția, Agenția 

Județeană Antidrog și alte instituții precum Agenția Națională a Traficului de 

Persoane sau Penitenciarul din județ. De asemenea este primul contact în ceea ce 

privește relaționarea cu reprezentanții Poliției. Are responsabilitatea de a informa 

organele de poliție despre cazurile de violență și în cazul dispariției din școală a 

unui elev și de a furniza toate datele referitoare la aceștia; 

Ø Ca membru al Comisiei de Disciplină Școlară participă la discutarea situațiilor de 

indisciplină școlară, invitând și reprezentantul legal al elevului ; 

Ø Ca membru al Comisiei de Prevenire a Absenteismului și Abandonului Școlar, 

realizează deplasări la domiciliul elevului în echipă pluridisciplinară formată din 

psiholog, dirigintele clasei și asistentul social comunitar ; 
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Ø Este membru în Comisia de orientare școlară și profesională a absolvenților 

claselor a VIII-a și a X-a, Comisia pentru înscriere în învățământul primar, Comisia 

pentru reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar, Comisia pentru încheierea 

situației școlare și alte comisii cu caracter temporar sau ocazional ; 

Ø Asistentul Social gestionează Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din 

România – (SIIIR ) – completând informațiile referitoare la: managementul 

elevului, programele sociale, datele statistice (SC0, SCO special) , inscrierea în 

învățămîntul preșcolar, primar, etc. De asemenea   orice situație  statistică 

solicitată de către : ISJ, DGASPC, CJ, CJRAE, intră în responsabilitatea 

asistentului social. 

Ø Participă ca invitat la Comisiile metodice ale instructorilor de educație, precum și la 

Comisiile diriginților, pentru a urmări evoluția elevilor la nivel cognitiv și integrativ, 

ca urmare a relațiilor intrafamiliale ; 

Ø Consiliază părinții și urmărește întocmirea dosarelor de orientare școlară și 

profesională la nivelul clasei a VIII a și le depune la C.J.R.A.E. ; 

Ø Organizează lectorate cu părinții pentru a-i informa despre posibilitățile de 

orientare școlară și profesională ; 

Ø Menține legătura cu familia fie telefonic, prin adrese scrise, precum și cu alte 

instituții responsabile (primării, servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.S.M.), 

pentru a rezolva diverse situații legate de prestarea serviciilor și a diverselor 

drepturi ce le revin elevilor ; 

Ø Tine evidența vizitelor reprezentantului legal al elevului, în situația în care școala 

are și internat; 

Ø In cazul copiilor vizitați, asigură membrilor familiei consiliere, suport psihologic  și 

orientare spre alte instituții specializate. 

Ø Participă la numeroase cursuri de formare continuă și la diverse publicații și reviste 

școlare, ca și la simpozioane naționale cu diverse articole și teme ; 

Ø Realizeaza studii de caz și anchete sociale pentru elevii școlii în următoarele 

situații: 

a. în cazul copiilor abandonați cu probleme de adaptare la mediul social și școlar; 



www.asproas.ro 
ASproAS este membră a Federației Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW)	

13	

b. în cazul copiilor cu probleme sociale deosebite: cu părinți decedați sau care se 

afla în imposibilitatea de a-i întreține; 

c. în cazul copiilor care au suferit socuri emoționale și manifestă tulburări de 

comportament  

(izolare, fuga, furt, anxietate, teamă, tendințe de suicid, automutilare, etc.); 

d. în cazul copiilor proveniți din familiile de delincvenți care necesită instruire 

morală specială; 

e. în cazul copiilor care consumă alcool sau sunt expuși consumului de droguri ; 

Ø Consiliază și sprijină copilul cu privire la poziția sa față de măsura de protecție 

propusă, asigură asistență și sprijin în exercitarea dreptului sau la libera exprimare 

a opiniei; 

Ø Este solicitat ori de câte ori un elev se manifestă violent în urma deficienței pe care 

o are ; 

Ø Adoptă în relațiile cu copii un comportament familial, de grija, înțelegere, protecție. 

 

 Alte atribuții : 

Ø Întocmește statele de plată pentru achitarea drepturilor bănești ale copiilor, 

conform legii, le preia lunar de la casieria unității și le împarte diriginților ; 

Ø Asistă alături de instructorii de  educație la servirea mesei de către elevi ; 

Ø Participă la inventarele realizate în unitate, fiind membru al Comisiei de 

Inventariere ; 

Ø Comunică ISJ-urilor lunar numărul de elevi în cadrul Programului « Laptele și 

cornul » ; 

Ø Responsabil cu securitatea în muncă, responsabilitate ce nu este remunerată ; 

Ø Asistă retribuirea de rechizite și echipament școlar ; 

Ø Urmărește achitarea daunelor făcute de către elevi în școală ; 

Ø Intocmește prezența copiilor din internat în vederea întocmirii foilor de alimente 

prezentând această situație administratorului. 

Ø Însoțește la cabinetele medicale elevii, acolo unde nu există în școli asistent 

medical. 
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RISCURI la care suntem supuși : 

Ø Risc de contaminare cu diverse boli (rujeolă, TBC, Hepatita C, scabie, pediculoză) 

Ø Risc de a fi agresat verbal și fizic la locul de muncă de către elevi aflați în criză, 

dar și de reprezentanții legali ai acestora ; 

Ø Risc de a fi agresat pe teren (la domiciliul elevilor sau în comunitatea 

dezavantajată) de persoane cu afecțiuni psihice sau de câini; 

Ø Risc de accidente auto în deplasările pe teren; 

Ø Orice alt risc ca : electrocutare, alunecare, lovire accidentală, etc. 

 

 

CONCLUZIE:  

Noi,  asistentii sociali din învățământul preuniversitar nu am pierdut niciodată 

calitatea de cadru didactic auxiliar, întrucât numai o modificare în acest sens a 

Legii Naționale a Educației ar putea să conducă la acest lucru. Din această 

perspectivă Ordinul MEN/MMJS care ne omite și adresa MEN nr. 

1451FL/02.05.2018 sunt profund ilegale, pentru că orice act administrativ trebuie 

dat exclusiv în baza și în executarea legilor. Edusal este un instrument informatic 

care trebuie să corespundă legii.   

 

În acest moment ne sunt vătămate drepturi subiective care deschid calea unor 

acțiuni in justiție.  

 

SOLICITĂRI : 
      

1. Având în vedere atribuțiile ce revin Ministerului Educației Naționale prin 

respectarea Legii Educației nr. 1/2011, art. 249, respectarea Legii  cadru nr. 

153/2017 art. 14, respectarea tuturor reglementărilor în vigoare vă solicităm să 

corectați erorile create privind încadrarea asistentului social din învățământ prin 
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emiterea unui act normativ  prin care să se precizeze că asistentul social din 

învățământ își păstrează statutul de personal didactic auxiliar cu toate drepturile 

care decurg din acest statut și cu încadrarea salarială conform căreia  să fie 

respectate toate acele principiile enunțate în Legea 153/2017.  

 

 

În numele ASISTENȚILOR SOCIALI din cadrul Centrelor Județeane/al Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională, Centrele Școlare pentru Educație 

Incluzivă, grădinițe speciale, grupe de grădiniță specială organizate în școlile speciale, 

școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficiență, grupe/clase de copii/elevi cu 

autism, școli de arte și meserii - învățământ special, licee speciale, centre sau grupuri 

școlare speciale, clase/școli postliceale speciale, centre de zi, centre de educație 

specială, centre de pedagogie curativă), 

 

a ASISTENȚILOR SOCIALI care au editat acest memoriu: Ventaniuc Elena-Eliza, Florea 

Daniela, Râmbu Violeta, Marian Dumitru, Frențescu Cristina Maria, Iulia Pop, Iuliana 

Enulescu, Mihaela Olărescu, 

 

dar și a ASISTENȚILRO SOCIALI care și-au exprimat susținerea și care sunt menționați 

în Anexă,  

 

Ana RĂDULESCU 

Director General ASproAS 

Vicepreședinte European al Federației Internaționale a Asistenților Sociali 

 

 
București, 07.05.2018 


