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Întrebare scrisă 

adresată Doamnei Ministru al Educației Naționale 

MONICA ANISIE 

 

Obiectul întrebării scrise: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de 

verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu 

predare în limbile minorităților naționale.  

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

În ultimii ani, putem observa că s-a împământenit o cutumă conform căreia modificările 

legate de învățământul în limbile minorităților naționale să fie cunoscute doar după publicarea 

acestora în M.O. și nu din stadiul de proiect, așa cum ar fi normal,  când acestea pot fi 

îmbunătățite prin consultarea cadrelor didactice și a directorilor de școli (direct implicați în 

această activitate). 

Cu toate că la preluarea mandatului d-voastră ați suținut că aceste practici vor fi stopate, 

zilele acestea am putut observa contrariul, când mai mulți directori de școli și profesori de limba 

ucraineană ne-au atras atenția asupra Ordinul nr. 4317/2020 pentru modificarea și completarea 

Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. 

Pe de o parte, în contextul în care ne aflăm, ordinul vine să simplifice admiterea în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, în sensul că simplifică admiterea în 
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învățământul liceal de stat prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul 

cilului gimnazial la anumite materii, inclusiv pentru profilurile artistice prin transmiterea unei 

înregistrări pe un CD/DVD cu evoluția candidatului, doar că aceste simplificări se opresc la 

art.4.1. din Ordinul nr. 4317/2020 pentru modificarea și completarea O.M.E.N., interimar, 

nr.4.948/2019, unde este prevăzut faptul că ,,proba de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru 

admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile 

minorităților naționale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și 

desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu 

au studiat în gimnaziu în limba respectivă...” 

Cu alte cuvinte elevii care au studiat limba maternă începând cu clasa pregătitoare/I și 

până în clasa a VIII-a, 3-4 ore/săptămână, inclusiv cei care au obținut premii la olimpiada de 

limba și literatura ucraineană, dar care nu au studiat toate materiile în limba maternă și care 

doresc să se înscrie la liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, 

conform art.4.1. din Ordinul nr. 4317/2020, sunt nevoiți să treacă de proba de verificare (până la 

urmă, examen!) a cunoștințelor de limbă maternă care se organizează on-line sau fizic. 

Pentru elevii care nu au studiat limba maternă, măsura este una firească, însă, în forma în 

care a fost formulat acest articol, nu se face nicio diferență între un elev care a studiat 8-9 ani 

limba maternă, obținând rezultate la concursurile naționale, și unul care nu a studiat limba 

maternă? Asta în condițiile în care nu toți elevii, în special cei din zonele defavorizate, au acces 

la logistica necesară.  

Față de cele menționate mai sus, Stimată Doamnă Ministru, Vă rog să-mi răspundeți la 

următoarele întrebări: 

Fără să luăm în calcul condițiile precare în care se desfășoară înfvățământul liceal în 

singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România, considerați că astfel de practici o să 

încurajeze elevii să mai studieze limba maternă la nivel liceeal?  

Oare această abordare nu reprezintă continuarea modificările aduse de Ordonanța nr. 9, 

care prevedea crearea de dificultăți și discriminări pentru învățământul în limba maternă și 

anume conform art. 263 din Lege s-a încercat completarea cu un nou alineat (numerotat 7
1
), prin 

care s-a urmărit ca: „În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților 

naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate 

de profesori cu studii superioare de specialitate”? 



Nu considerați că prin această abordare se pun la îndoială inclusiv aptitudinile 

profesorilor pentru limba maternă față de ceilalți profesori, în sensul că după toți acești ani de 

studiu, doar elevii care au studiat limba maternă trebuie verificați de către o comisie cu scopul de 

a afla dacă aceștia cunosc sau nu limba maternă?  

Dacă Ministerul pe care îl conduceți consideră că este nevoie de o mai mare transparență 

în ceea ce privește deciziile luate pe repede înainte? 

În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei 

Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât oral, cât și în scris. 

 

 




