
Centrul Gifted Education. Member ECHA- European Council for High Ability, WCGTC- World Council for Gifted and 

Talented Children. Partner University of Bucharest, Faculty of Education Sciences and Psychology. International Audit: 

CEU and Johns Hopkins Carey School of Business 

www.giftededu.ro, School of Excellence exclusively dedicated to gifted children 

 

1 

 

    

 

 
 No n- prof i t  o r ga ni za t io n  r eg is te re d i n  Ro ma nia  wi t h t he  

Assoc ia t io ns  a nd Fo unda t io ns  Re g is t r y  w i th  # 5 9 /2 4. 0 4. 20 1 2  
htt p: / / www.g i f te de du. ro  

E- ma i l :  p r@ g if te de du. ro  

 

Scrisoare deschisa 

Catre:  

Administrația Prezidențială  

Guvernul Romaniei 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic 

 

Domnule Presedinte, 

Domnule Prim-Ministru, 

Domnilor si Doamnelor Ministri, 

 

Centrul Gifted Education este o asociaţie nonprofit  care si-a inceput activitatea in 2012 asumandu-si 

misiunea dificila de a descoperi si de a dezvolta potentialul copiilor cu abilităţi înalte (supradotaţi).  

Ca o recunoastere a activitatii noastre la standarde internationale, din 2016 am devenit European Talent 

Point, membru al retelei europene European Talent Network, si totodata, membri ECHA- European 

Council for High Ability, forul consultativ european cel mai inalt de pe langa Consiliul Europei, in 

problematica supradotarii si a abilitatilor inalte. 

Dorim sa ne referim la stadiul actual al recunoasterii si respectarii drepturilor copilului in Romania si sa 

semnalam 3 aspecte importante care indica incalcarea repetata a drepturilor copilului supradotat. 

Legea nr. 17/2007 din 09/01/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, a 

fost Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2007. Actul a intrat în vigoare la data de 18 

februarie 2007. De mai bine de 9 ani, legea nu se aplica. 

 

1. Legea 17/2007 nu este respectata. Desi exista copii testati cu baterii de testare validate, 

normate pe populatia Romaniei si recunoscute COPSI - Colegiul Psihologilor din Romania, copii 

confirmati la nivel international ca fiind supradotati, in Romania drepturile lor legale sunt 

ignorate. Ne referim la dreptul la educatie diferentiata, drept care implica obligatia corelativa a 

statului de a pregati cadre didactice care sa activeze in domeniul educatiei diferentiate, apte sa 

aplice procedeele de identificare a tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă in 

aparatul administrativ. Sunt incalcate: Articolele 1-3. Articolele 5-7 si Articolele 19-23 – facand 

doar o revizie sumara a acestei legi. 
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2. O alta prevedere a Legii 17/2007 care nu este respectata este cea cuprinsa in articolul 39 

punctul 2: s-a depasit cu peste 9 ani termenul in care trebuiau elaborate Metodologiile de 

aplicare a legii de catre Ministerul Educaţiei şi Cercetării - „In termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează regulamentele care 
decurg din aplicarea acesteia si stabileşte măsuri tranzitorii.” 

3. Consideram aberanta adoptarea si publicarea in 6.11.2008 a OUG nr. 141/2008 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotatati capabili de 

performanta inalta in data de 6.11.2008. Ordonanta este neconforma cu drepturile conferite de 

lege acestor copii si neconstitutionala. Guvernul Romaniei este forul executiv si nu forul 

legislativ fiind inacceptabil ca printr-o Ordonanta de Urgenta sa fie abrogate importante parti 

din lege, astfel ca legea a devenit nefunctionala si neconforma cu recomandarile europene. 

Modificarile aduse prin OUG 141/2008  au dus la  lipsirea legii de forta in punctele esentiale. 

 

Aducem la cunostinta recomandarile internationale, recomandari ale specialistilor, ale forurilor europene, 

ale Consiliului Europei, ale Consiliului de ministri, la care se adauga cele ale prietenilor, si mai ales, vocile 

indurerate ale parintilor care nu pot intelege de ce drepturile copilului lor supradotat, capabil de 

performanta inalta, nu sunt recunoscute si respectate in Romania.  

Copiii au nevoi speciale, riscuri sociale uriase (anxietate, alienare, boli mintale, abandon scolar, suicid, 

fapte antisociale, depresie, etc) si, asociatia noastra este printre putinele care promoveaza cauza lor 

uitata si neglijata.  

 

Semnalam totodata, petitia Online de sustinere a Centrul Gifted Education pentru copii supradotati 

semnata de peste 500 de parinti si sustinatori ai copiilor supradotati, disponibila aici: 

https://petitieonline.net/petitie/18910150  

Semnalam Miturile Copiilor Supradotati care ar trebui cunoscute de forurile care se ocupa de protectia 

copilului si facute cunoscute in aparatul educational de stat 

http://giftededu.ro/resources/Miturile-copiilor-supradotati-CE-PIERZI-DACA-NU-STII.ppt 

Semnalam totodata Metodologiile realizate de prof Colceag si depuse in anul 2007 la Ministerul 

Educatiei in termenul de 90 de zile de la publicarea Legii 17 / 2007 in Monitorul Oficial insa acestea au 

fost date uitarii: 

http://www.supradotati.ro/metodologiile-organigrama-regulamentul.php  

Semnalam raspunsul oficial al dr Klaus Urban la Metodologiile de aplicare a legii 17/2007, care au fost 

foarte bine primite la nivel international: „sunt o foarte largă și bine fundamentată 

bază pentru stabilirea unei structuri și a unui sistem eficient de educație pentru copiii supradotati și  

în țara dumneavoastră” si am fost incurajati spre aplicarea lor 

http://www.supradotati.ro/resurse/Answer_Prof-Dr-Klaus-Urban-Past-President-World-Council-Gifted-

Talented-Children.pdf  
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Recomandarea 1284 din anul 1994 a Consiliului Europei „Education for gifted children” subliniaza 

cerinţele educaţionale speciale ale tinerilor supradotati, cu potenţial excepţional. De asemenea a scos în 

evidenţă şi importanţa acordării asistenţei şi sprijinului necesare acestor tineri: 

„… În timp ce, din motive practice, sistemele de învăţământ trebuie construite în aşa fel încât să ofere 
educaţia adecvată pentru majoritatea copiilor, întotdeauna vor exista copii cu cerinţe 
educaţionale speciale, pentru care trebuie să se ia măsuri speciale. Una dintre aceste categorii 
este cea a copiilor supradotaţi. (…) Copiii supradotaţi trebuie să poată beneficia de condiţii 
educaţionale adecvate, care să le permită să îşi dezvolte complet abilităţile, în beneficiul lor şi  
al întregii societăţi. Cu adevărat, nicio ţară nu îşi poate permite să-şi irosească talentele, iar dacă 
potenţialul intelectual sau de alt tip nu este identificat la timp, aceasta ar însemna o mare pierdere de 
resurse umane. Pentru acest scop este necesară implementarea unor măsuri adecvate.” 

 
Credem ca citatul reprezinta o recunoastere la nivel european a situatiei defavorizate a copiilor 

supradotati si talentati si a necesitatii de a asigura acestora “conditii de invatamant adecvate, care sa le 
permita sa-si puna pe deplin in valoare posibilitatile, in propriul lor interes si in cel al societatii” (pct 3).  
 
Detalii despre numeroase legi nationale si internationale care confera drepturi copilului 

supradotat: www.giftededu.ro/argumente  

 

Conform datelor estimative statistice rezultate ale unor studii care ne sunt cunoscute si gratie calitatii 

noastre de membru ECHA , inaintam estimarea statistica ca pe teritoriul României există 

aproximativ 200.000 de copii supradotați academic cu vârsta sub 15 ani, ale căror abilități nu sunt 

recunoscute, si dreptul lor la educatie diferentiata nu este respectat.  

Aceștia reprezintă un grup social vulnerabil din cauza diferențelor dintre ei și copiii normali. De aceea, de 

multe ori ei își ascund abilitățile, își risipesc talentul sau nu ating succesul profesional sau social pe care și-

l doresc (97% dintre copiii supradotați se ratează conform normelor sociale, conform unui studiu publicat 

in 2010 in Marea Britanie). 

 

Atragem atenția asupra acestor aspecte grave si va invitam la un dialog referitor la necesitatea 

descoperirii copiilor supradotati si mai ales, a recunoasterii drepturilor acestor copii supradotati, a 

oferirii de programe de educatie diferentiata si susținere a talentului lor ca vârf și potențial de 

dezvoltare economică și socială. 

 

Astazi, Asociatia Centrul Gifted Education depune un moratoriu catre ECHA – European Council for High 

Ability, forul consultativ european de pe langa Consiliul Europei, in problematica supradotarii si a 

abilitatilor inalte privind nerespectarea drepturilor copilului in Romania, in speta, a drepturilor copilului 

supradotat intrucat solicitarile repetate din ultimii 10 ani adresate factorilor de decizie, forurilor de resort 

din Romania cu privire la respectarea drepturilor copilului supradotat au ramas lipsite de ecou. 

Va invităm să trataţi cu seriozitate şi discernament subiectul, din multime ratiuni.  România a aderat la 

Uniunea Europeană, care sustine ferm dreptul egalitatii de sanse si in al doilea rand, pentru că, 

nerespectarea unor legi nationale care conferă dreptul la educatie diferentiată – aspect care nu este un 

lux - ci un drept, inseamna incalcarea drepturilor copilului, cu riscurile de rigoare. Atasam in Opis 

materiale spre referinta dvs. : 

1. Anexa A  Argumente legale  pentru infiintarea de centre cu educatie diferentiata pentru copii si 
tineri cu potential inalt, capabili de perfomanţã înaltã. 

2. Legea 17/2007; Legea 1/2011 sectiunea 14, etc 

3. Anexa B Statistici legate de copiii cu potential inalt 
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4. Anexa C: PETITIA PARINTILOR DIN SCOALA DE EXCELENTA– pe care o gasiti la adresa: 
https://petitieonline.net/petitie/18910150 

5. Anexa D: Cercetari ce sprijina nevoia si beneficiile educatiei pentru copii supradotati: NAGC  - 
Asociatia Nationala pentru Copii Supradotati, SUA pe care o gasiti la adresa:  

http://giftededu.ro/resources/Beneficiile-educatiei-copiilor-supradotati-Cercetari-

internationale.pdf  

6. Ce fac alte tari in domeniul educatiei copiilor supradotati (Doar cateva exemple!) 
7.  Dosar de Presa ce cuprinde doar cateva dintre miile de articole din presa nationala si 

internationala care acopera subiectul. Si nu in ultimul rand, aparitii la TV, mesaje audio-video 

vizibile in centrul nostru de Presa: 

http://giftededu.ro/proiectul/promovare-in-media 

Ultimul video: 23.05.2016, Speranta Tv: Dreptul la educatie speciala pentru copiii supradotati 

http://www.sperantatv.ro/web/educatie-pentru-viata-dreptul-la-educatie-speciala-pentru-copiii-

supradotati-invitat-monica-gheorghiu-23-05-2016/ 

Va multumim pentru luarea in considere a nevoilor speciale ale copilului supradotat, si demitizarea in 

cadrul forurilor care se ocupa de protectia copilului, de educatia copilului in Romania (inspectorate, 

unitati de invatamant, etc) a aspectelor legate de supradotare care il priveaza pe acest copil de 

sprijinul de care are nevoie din partea societatii, si pentru intelegerea si spargerea prejudecatilor cu 

privire la riscurile sociale la care sunt supusi. 

Va invitam sa sustineti sa prinda viata primul proiect de anvergura la nivel European in domeniul 

educatiei incluzive, prin realizarea primului Campus verde “George Emil Palade”, campus experential 

pentru copii si adulti, conceput sa fie prima Atractie Educationala si Culturala a Orasului Bucuresti pentru 

locuitorii sai si pentru locuitori din intreaga tara si din lume. Bucurestiul nu are un loc unde copiii si 

adultii sa invete prin joc, si sa se joace invatand, fiind complet sarac de astfel de spatii integrate de 

invatare si experimentare pe tot parcursul vietii, de la copilarie pana la varsta adulta. 

Campusul Verde George Emil Palade, purtand numele singurului Roman Premiant Nobel, poate deveni 

prin grija dvs. edilitara prima atractie de acest gen a capitalei, dedicat tuturor copiilor, si totodata, si 

copiilor cu nevoi speciale, copiilor supradotati, si nu numai, ci si altor categorii de copii, copiilor autisti, 

copiilor cu sindrom Down. 

Proiectul este deja realizat ideatic, si are nevoie de infaptuire prin geniul dvs. practic 

http://giftededu.ro/leonardo-gifted-school-campusul-verde-emil-palade  

Statul poate contribui si realiza: Crearea unor centre specializate pentru copiii supradotati; Sprijinirea și 

facilitarea dezvoltării copiilor supradotați și maximizarea potențialului acestora; Susținerea și  testarea 

copiilor ca forma de descoperire de masa; Educarea și specializarea cadrelor care se ocupă de copiii 

supradotați. 

Cu deosebită considerație,  

Monica Gheorghiu, MBA  

+40 735 759 539 

Project Manager 

Centrul Gifted Education 

Woman of the Year 2012 for the Defence and Promotion of Child Rights 

MENSA UK member 

 

100% grad de satisfactie in randul copiilor supradotati 

http://www.giftededu.ro 

 


