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CENTRUL  ŞCOLAR  DE EDUCAŢIE  INCLUZIVĂ  “CRISTAL”  este o instituţie şcolară 

pentru copii de nivel antepreşcolar, preşcolar şi şcolar mic cu diverse tipuri de dizabilităţi. Pe lângă 

organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de reabilitare prin terapii specifice, şcoala 

noastră îşi construieşte şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei 

speciale, documentare cercetare-experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru comunitate.  

Prezenta ofertă educaţională este definită ţinând cont de: interesele / nevoile comunităţii locale, 

opţiunile / doleanţele părinţilor, resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale şi financiare. 

Din structura centrului nostru fac parte şi grupele speciale integrate în cadrul G.P.P. 30 şi G.P.P. 20 

din Oradea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

VIZIUNE ȘI MISIUNE 
 

PORȚI DESCHISE PENTRU COPIII SPECIALI: 
 

ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, EDUCAȚIE PENTRU FIECARE! 
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❑ realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi din cadrul instituţiei noastre, dar şi din alte 

instituţii, de învăţământ preşcolar şi primar de masă, dacă aceştia din urmă solicită astfel de servicii; 

❑ evaluarea, diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei şcolare a copiilor cu dizabilităţi în cadrul echipei 

multidisciplinare şi, la nevoie, prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continuă; 

❑ realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui 

copil; 

❑ asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând 

seama de particularităţile date de diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia; 

❑ stimularea capacităţilor copiilor de a intra în relaţie cu ceilalţi şi de a-şi descoperi propria identitate; 

❑ formarea şi îmbogăţirea capacităţilor copiilor de a cunoaşte mediul înconjurător, de a interacţiona cu 

acesta, cu scopul de a deveni cât mai autonomi posibil; 

❑ stimularea şi dezvoltarea experienţei şi capacităţilor cognitive şi atitudinilor necesare integrării în mediul 

şcolar şi social; 

❑ informarea şi consilierea familiilor copiilor cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor 

lor; 

❑ valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate; 

❑ realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate 

în diverse forme în problematica educaţiei copiilor cu dizabilităţi; 

❑ realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţii din comunitatea locală care ar putea 

să vină în sprijinul atingerii obiectivelor noastre prioritare. 

 

 
 

 
 
 

 
 

FINALITATEA NOASTRĂ 
 

PREGĂTIREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI SENZORIALE, SENZORIALE MULTIPLE, 
DIZABILITĂŢI MINTALE, AUTISM, DIZABILITĂŢI MOTORII ŞI NEUROPSIHOMOTORII 
PENTRU INTEGRAREA ŞCOLARĂ ŞI SOCIALĂ, PENTRU O VIAŢĂ CĂT MAI 
INDEPENDENTĂ. 

2. OBIECTIVELE INSTITUȚIEI 
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În anul şcolar 2023-2024 centrul nostru va cuprinde: 

 

 

CICLUL PREŞCOLAR: 

- 12 grupe - 

CICLUL PRIMAR: 

- 4 clase - 

2 grupe –  

intervenție timpurie  (pentru copii 0-3 ani) 

dizabilităţi mintale moderate 

1 grupă –  

pentru copii cu dizabilităţi senzoriale 

1 grupă –  

pentru copii cu dizabilităţi senzoriale multiple 

(D.S.M.) 

8 grupe –  

pentru copii cu dizabilităţi mintale severe, 

neuropsihomotorii şi autism 

 

  

1 clasă –  

pentru elevi cu D.S.M. / surdocecitate 

(clasa I şi clasa a II-a) 

2 clase –  

pentru elevi cu dizabilităţi severe, profunde 

şi/sau asociate, 

1 clasă în regim simultan 

(clasa pregătitoare, şi clasa a III-a)  

şi 

1 clasă în regim simultan - autism  

(clasa pregătitoare, clasa a III-a şi clasa a IV-a) 

1 clasă –  

pentru elevi deficienţe de vedere  

în regim simultan  

(clasa pregătitoare, clasa I, clasa a III-a  

și clasa a IV-a) 

 

 

 
Grupele / clasele de copii cuprind între 8-12 copii / grupă/clasă (în cazul celor cu dizabilităţi uşoare 

sau moderate), între 4-6 copii / grupă/clasă (în cazul celor cu dizabilităţi severe) şi între 2-4 copii / 

grupă/clasă (în cazul celor cu DSM / surdocecitate). Ele beneficiază de psihopedagogi şi kinetoterapeuţi 

pentru terapiile specifice şi profesori specializaţi în a lucra cu copiii cu dizabilităţi, pentru activităţile 

instructiv-educative. 

De asemenea, copiii şi cadrele didactice se bucură de prezenţa şi sprijinul mai multor infirmiere şi a 

unei asistente medicale. Programul activitaţilor se desfăşoară în intervalul orar 8.00-16.00. 

 

 

 

3. NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Resurse umane: 

➢ profesori  învăţământ preșcolar 

➢ profesori de psihopedagogie specială pe o catedră de educaţie specială (profesori învăţământ primar) 

➢ profesori educatori 

➢ profesori psihopedagogi 

➢ profesori de sprijin 

➢ kinetoterapeuți 

➢ personal didactic auxiliar şi nedidactic  

 

Resurse materiale: 

- spaţii / utilităţi: 

➢ săli de grupă / clasă dotate în funcţie de specificul şi nevoile copiilor; 

➢ cabinete psihopedagogice pentru terapii specifice, evaluare şi diagnostic; 

➢ sală kinetoterapie; 

➢ cabinet medical 

➢ bibliotecă / centru de documentare metodico-ştiinţifică; 

➢ sală de mese şi bloc alimentar; 

➢ spaţii de joacă special amenajate pentru copii; 

- mijloace / materiale didactice: 

➢ jocuri şi jucării atractive; 

➢ materiale didactice adaptate dizabilităţii copiilor (îndrumătoare pre-Braille) 

➢ maşini de scris în Braille, imprimantă Braille, mijloace audio-video, calculatoare, laptopuri, 

imprimate, video- şi retroproiector, etc. 

➢ calculatoare cu tastatură adaptată copiilor cu dizabilităţi, softuri educaţionale; tehnologie de 

acces pentru nevăzatori; 

➢ cărţi şi reviste de specialitate pentru cadre didactice, cărţi şi reviste educaţionale pentru copii; 

➢ table interactive. 

- alte dotări specifice: 

➢ paturi cu bile pentru relaxare; 

➢ cărucioare / scăunele adaptate pentru copiii cu dizabilităţi neuropsihomotorii; 

➢ elevatoare; 

➢ aparate şi materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de kinetoterapie şi 

educaţie fizică: spalier, oglindă, saltele, minge Bobath, suluri, plan înclinat, bare paralele, 

mingi Goalball pentru nevăzători, bănci gimnastică etc. 

 

 

4.  RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 
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Oferta curriculară    urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele 

umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin: 

➢ existenţa unui curriculum nucleu aplicat flexibil şi creativ, conform metodologiei în vigoare; 

➢ programe C.D.Ş. elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile părinţilor şi preferinţele 

copiilor; 

➢ aplicarea unor strategii didactice adecvate nivelului de dezvoltare şi diagnosticului elevilor; 

➢ desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive. 

 

Toţi elevii beneficiază de planuri de intervenţie personalizate, elaborate de speciliști din cadrul 

echipei multidisciplinare. Echipa multidisciplinară cuprinde: profesorul de psihopedagogie specială 

(dirigintele), profesorul – educator, profesorul psihopedagog pentru terapiile specifice şi kinetoterapeutul. 

Părintele are un rol important în stabilirea priorităţilor obiectivelor fixate în PIP. Activităţile se pot desfăşura 

atât în grup, cât şi individual. 

La nivelul instituţiei noastre ne desfășurăm activitatea după mai multe planuri-cadru și programe 

şcolare, în funcţie de specificul grupei / clasei şi nivelul de învăţământ. Planurile-cadru de învățământ 

precizează pentru fiecare grupă / clasă disciplinele obligatorii (trunchi comun și curriculum diferențiat) şi 

numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat 

disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii). Planurile-cadru de învăţământ sunt 

elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate 

prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ. 

       La clasele de elevi cu dizabilităţi grave, severe, profunde sau asociate – învăţământ primar activitatea 

se desfășoară ţinând cont de următoarele documente: 

• Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial 

• Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, 

primar, gimnazial 

• Ordin nr. 3199 din 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018 

       La clasa de elevi cu dizabilităţi senzoriale multiple / surdocecitate – învăţământ primar activitatea se 

desfășoară ţinând cont de următoarele documente: 

• Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial 

• Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământul special preșcolar, 

primar, gimnazial 

• Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018 

5. OFERTA CURRICULARĂ 
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        La clasa de elevi cu dizabilităţi de vedere – învăţământ primar activitatea se desfășoară ţinând cont 

de următoarele documente: 

• Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial 

• Ordin nr. 3622 / 2018, privind aprobarea Planurilor-cadru pentru îvăţământul special preșcolar, 

primar, gimnazial 

• Ordin nr. 3199 / 21.02.2019 privind modificarea Ordinului nr. 3622 / 2018 

• Programele școlare - Anexa nr.2 la OMEN nr. 5003/ 02.12.2014 

• Planul cadru de învăţământ pentru învăţământul primar - Anexa 1 la OMEN nr.3371 / 12.03.2013 

       La nivelul învăţământului preşcolar activitatea se desfăşoară după următoarele documente: 

• Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial 

• Curriculumul naţional pentru învăţământul special preşcolar aprobat de Ministerul Învăţămnântului, 

cu Nr. 41008 / 12.08.1991 ("Programa pentru Grădiniţele Speciale", emisă de Ministerul 

Învăţământului în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi şi Institutul Naţional pentru 

Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate, Bucureşti, 1993) - orientativ 

• Curriculum pentru educaţie timpurie - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694 / 

02.08.2019 

• Plan cadru pentru învăţământ special preșcolar, primar, gimnazial, Ordin nr. 3622 / 18.05.2018 

La nivelul grupei de intervenţie timpurie (nivel antepreşcolar) activitatea se desfășoară după: 

• Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial 

• Curriculum Intervenţie Timpurie pentru Copiii cu Deficienţe Senzoriale Multiple / Surdocecitate, 

aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3071 / 18.01.2013 

 

 Curriculumul la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în 

funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, preferinţele elevilor, opţiunile părinţilor.  

Un curriculum unitar nu poate răspunde singur diversităţii umane, astfel, fără a nega importanţa 

acestuia, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 

de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor, în modelarea şi educarea 

lor, în reabilitarea lor.  

  Planurile-cadru de învățământ precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de 

ore pe săptămână alocat pentru acestea. Planurile-cadru de învățământ mai specifică și numărul total de ore 

pe săptămână alocat disciplinelor / activităţilor de tip opţional - curriculumul la decizia şcolii. 

       Curriculumul la decizia școlii (Cdș) permite atât individualizarea școlilor și crearea unei "personalități" 

a acestora (prin Proiectul școlii și prin Oferta școlii), cât și asigurarea respectării particularităților individuale 
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ale elevilor, luarea în considerare a intereselor și aptitudinilor lor (prin posibilitatea elevilor și a părinților 

de a alege) (Ordin nr. 3238 / 16.02.2021). 

       Opționalele ne dau posibilitatea conturării identității proprii în raport cu alte școli. 

 

Activităţile extracurriculare reprezintă activităţi educative, sportive, artistice, etc. care se 

organizează la nivelul unităţii de învăţământ suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de 

învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. După aprobarea activităţilor extracurriculare în cadrul 

Consiliului de Administrație, în baza opţiunii părinților (în cazul nostru) şi având în vedere resursele 

existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru copii / elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. Prezenţa 

la aceste activități şi rezultatele în urma desfășurării activităţilor extracurriculare se consemnează în 

documentele cadrelor didactice care susţin activitatea respectivă şi nu se trec în catalog. 

      Activităţi extraşcolare reprezintă activităţile educative, culturale, artistice, sportive, recreative etc. 

organizate pentru elevii C.Ș.E.I. Cristal de regulă în afara unităţii de învăţământ. Activităţile extraşcolare se 

stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea 

direcţiunii. Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul 

activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. Pentru anumite activităţi 

extraşcolare se pot stabili reguli specifice pentru siguranţa lor şi pentru a asigura succesul activităţii. 

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de cadrele didactice şi nu se trec 

în catalog. 

Prin activităţile propuse se încearcă: 

❑ formarea unei atitudini pozitive faţă de lume; 

❑ formarea unor deprinderi / abilităţi practice; 

❑ schimbarea mentalităţii şi a unor concepţii greşite despre oameni, lume şi viaţă; 

❑ dezvoltarea armonioasă a elevilor; 

❑ creşterea stimei de sine a elevilor; 

❑ facilitarea incluziunii sociale;  

❑ implicarea şcolii în viaţa comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

images/02oferta/documente/Ordin_3238.pdf
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❑ ACTIVITĂŢI INTERVENŢIE TIMPURIE pentru copiii între 0-3 ani 

 

Activităţile de intervenţie timpurie sunt desfăşurate de psihopedagog în cabinetul de intervenţie 

timpurie şi cuprind: activităţi de stimularea comunicării, activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă, 

activităţi de orientare, mobilitate şi stimulare motorie generală, de dezvoltare emoţională şi socială şi, nu în 

ultimul rând, consilierea părinţilor. 

 

❑ ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE - ÎNVĂŢĂMĂNT PREŞCOLAR – grupe 

grădiniţă pentru copii cu dizabilităţi senzoriale, senzoriale-multiple, autism, dizabilităţi 

motorii şi neuropsihomotorii 

 

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate la grupele de preşcolari enumerăm:  

• Activităţi de învăţare pe domeniul limbaj şi comunicare: activităţi de comunicare şi de dezvoltare 

a limbajului 

• Activităţi din domeniul cognitiv-experienţial: de cunoaştere, de explorare a mediului, de 

rezolvare de probleme situaţionale 

• Activităţi din domeniul socio-emoţional: de joc, de autonomie personală şi socială, de dezvoltare 

a unor comportamente adaptative 

• Activităţi din domeniul psihomotric: de dezvoltare a motricităţii grosiere şi fine, de dezvoltare 

serzorio-motorie, de expresie grafică şi plastică 

 

❑ ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PENTRU 

DIZABILITĂŢI VIZUALE 

 

Dintre activităţile instructiv-educative desfăşurate cu elevii cu dizabilităţi vizuale enumerăm:  

• Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: limba şi literatura română, limbi 

moderne, limbaj Braille 

• Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii 

• Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, educaţie socială, religie 

• Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi sport, joc şi mişcare 

• Activităţi din domeniul arte: muzică şi mişcare 

• Consiliere şi orientare 

• Activităţi opţionale  

 

 

6. SERVICII EDUCAȚIONALE OFERITE 
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❑ ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PENTRU 

COPIII CU DEFICIENŢE SENZORIALE MULTIPLE / SURDOCECITATE 

 

• Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: comunicare şi limbaj, limbaj mimico-

gestual / limbaj Braille 

• Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii: educaţie senzorială şi psihomotorie, 

elemente de matematică 

• Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, religie 

• Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi activităţi sportive, joc 

şi mişcare 

• Activităţi din domeniul arte: educaţie plastică, muzică, ritm şi mişcare 

• Tehnologii: abilitare manuală 

• Consiliere şi dezvoltare personală 

• Activităţi opţionale  

 

 

❑ ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PENTRU 

COPIII CU DIZABILITĂŢI GRAVE, SEVERE ŞI / SAU ASOCIATE 

 

• Activităţi de învăţare pe domeniul limbă şi comunicare: ABILITăţI DE COMUNICARE Şi 

limbaj 

• Activităţi din domeniul matematică şi ştiinţele naturii: educaţie senzorială şi psihomotorie, 

elemente de matematică 

• Activităţi din domeniul om şi societate: abilităţi socio-emoţionale, religie 

• Activităţi din domeniul educaţie fizică, sport şi sănătate: educaţie fizică şi activităţi sportive, joc 

şi mişcare 

• Activităţi din domeniul arte: educaţie plastică, muzică, ritm şi mişcare 

• Tehnologii: abilitare manuală 

• Consiliere şi dezvoltare personală 

• Activităţi opţionale  

 

❑ TERAPIE EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ – învăţământ primar 

 

Dintre activităţile de terapie educaţională complexă şi integrată, activităţi desfăşurate de profesorul 

educator, enumerăm: socializare, stimulare cognitivă, terapie ocupaţională şi ludoterapie. Aceste activităţi 

sprijină şi completează programul de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie 

specială (profesorul învăţător – diriginte). 

 

 

❑ TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE 

 



 11  
 
 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Cristal, Oradea 

 
 

TERAPII ŞI PROGRAME DE INTERVENŢIE 

Atât la nivel preşcolar, cât şi la nivelul şcolar se aplică, în funcţie de situaţie, una sau mai multe din 

următoarele terapii: 

• stimulare multisenzorială / educaţie senzorială (educaţie perceptiv-auditivă, educaţie perceptiv-

vizuală, dezvoltarea sensibilităţii tactil-kinestezice şi formarea reprezentărilor tactil-kinestezice, 

etc.); 

• stimulare bazală 

• stimulare cognitivă 

• educaţie psihomotrică; 

• structurarea şi dezvoltarea limbajului  / terapia tulburărilor de limbaj; 

• educaţie pre-Braille 

• orientare spaţială şi mobilitate 

• labiolectură; 

• antrenament auditiv; 

• limbaj mimico-gestual;  

• ortofonie 

• labiolectură 

• tehnici alternative de comunicare* 

Notă*: Tehnicile alternative de comunicare presupun comunicarea prin: obiecte de referinţă, 

PECS, limbaj mimico-gestual adaptat tactil, limbaj dactil, scrierea Block, metoda Tadoma, 

alfabetul Braille.  

• ABA  

• TEACCH  

• PECS (Picture Exchange Communication System)  

• tehnici de modelare comportamentală 

• KADANS 

• teatru senzorial 

• meloterapie  

 

Aceste terapii se desfăşoară de către profesorul psihopedagog în şedinţe de 15-45 minute, individual 

sau cu grupuri de 2-3 copii, în funcţie de particularităţile de vârstă, de dezvoltare individuală şi de specificul 

grupului, în cabinetul psihopedagogic sau în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială / 

profesorul învăţământ primar şi preşcolar de la clasa / grupa în care este încris copilul. 

 

 

EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ, PSIHODIAGNOZĂ 

 

 

KINETOTERAPIE 
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Centrul Școlar de Educație Incluzivă Cristal, Oradea 

 
 

Kinetoterapia se adresează, în primul rând, copiilor cu dizabilităţi motorii şi neuropsihomotorii. 

Alături de ei, beneficiază de orele de terapie prin mişcare şi ceilalţi copii ai centrului, activitatea cu aceştia 

fiind diferenţiată în funcţie de scopul urmărit:  

• activitate de recuperare; 

• activitate de antrenare (a motricităţii, a coordonării etc.); 

• activitate de corectare; 

• activitate de formare a autonomiei personale; 

• activitate de profilaxie; 

• activitate recreativă. 

 

Activitățile din categoria kinetoterapie se vor realiza individual sau în grup, cu o durată de minimum 

15 minute și maximum 45 de minute în funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltarea individuală și 

specificul grupului. 

 

 

❑ ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN PENTRU PREŞCOLARII / ELEVII CU DIZABILITĂŢI INTEGRAŢI ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ, PRIN PROFESORII DE SPRIJIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


