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Articolul 49 

(1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special. 

La data de 15-12-2016 Alineatul (1) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , 

Titlul II a fost modif icat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 

decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
(2) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea 

fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale în grupe, clase sau 

formaţiuni de studiu din învăţământul de masă.  

La data de 15-12-2016 Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , 

Titlul II a fost modif icat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 

decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
(2^1)  Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în învăţământul de masă se pot organiza 

grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv 

al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu normele metodologice 

aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. 

La data de 15-12-2016 Articolul 49 din Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost 

completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 

2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
La data de 06-11-2019 sintagma: ministrului educaţiei naţionale a fost înlocuită de 

Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 

noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 

(2^2)  Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special integrat sunt 

stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii. 

La data de 15-12-2016 Articolul 49 din Sectiunea a 13-a , Capitolul II , Titlul II a fost 

completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 

2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naţionale a fost înlocuită de 

Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 

noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 

(3)  Conţinuturile învăţământului special şi special integrat, demersurile didactice, precum şi 

pregătirea şi formarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării. 

La data de 06-11-2019 sintagma: Ministerul Educaţiei Naționale a fost înlocuită de 

Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 

noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 
(4)  Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea 

precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul 

dizabilităţii, prin ordin al ministrului educației și cercetării. 

La data de 15-12-2016 Alineatul (4) din Articolul 49 , Sectiunea a 13-a , Capitolul II , 

Titlul II a fost modif icat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 

decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 15 decembrie 2016 
La data de 06-11-2019 sintagma: ministrului educaţiei naţionale a fost înlocuită de 

Litera e), Alineatul (1), Articolul 16, Capitolul II ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 

noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 06 noiembrie 2019 
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