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Întrebare scrisă 

adresată Doamnei Ministru al Educației și Cercetării 

MONICA ANISIE 

 
Obiectul întrebării scrise: Dacă Ministrul Educației și Cercetării susține abordarea 

Inspectoratului Școlar Județean Suceava privind asigurarea exercitării reale a dreptului la 

învățământ în limba maternă 

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

                     Regret că trebuie să vă adresez această întrebare, cunoscând faptul că ați încercat să 

dați dovadă de receptivitate la problemele cu care se confruntă învățământul în limba ucraineană, 

când ați promis deblocarea situațiilor aberante create de reaua credință a unor funcționari aflați în 

subordinea dumneavoastră, cu toate că unele răspunsuri la întrebările adresate au excelat prin 

formalism și evitarea întrebării. 

                     Nu doresc să vă reamintesc toate aceste derapaje, le cunoașteți mult prea bine, însă 

tocmai lipsa de măsuri corespunzătoare face ca acestea să se exindă și în alte județe. 

                     Ieri, 30.07.2020, mai multe cadre didactice din județul Suceava mi-au adus la 

cunoștință faptul că începând cu data de 01.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Suceava nu a 

mai vacantat 0,5 normă de inspector școlar pentru minorități (limba ucraineană) pentru numirea 

prin detașare în interesul învățământului. 

                    Prin adresa 6603/30.07.2020 IȘJ Suceava informează că, în urma hotărârii Consiliului 

de Administrație, vacantează mai multe funcții de inspector școlar neocupate prin concurs.  
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                   Comparativ cu organigrama IȘJ Suceava, postată pe site-ul instituției, se poate observa 

că lipsește funcția de inspector școlar pentru minorități (limba ucraineană), dar apare suplimentar, 

cu 0,5 normă, funcția de inspector pentru dezvoltarea resursei umane, ambele neocupate prin 

concurs. 

                   În acest context nu se poate pune problema de reducere a 0,5 normă pentru a 

eficientiza cheltuielile de personal din cadrul instituției, ci, fără nicio motivare, s-a eliminat norma 

de inspector școlar pentru minorități (limba ucraineană), cu toate că, în județul Suceava, peste 

1800 de elevi studiază limba ucraineană, adică cu 43,93 % mai mulți  decât celelalte minorități 

la un loc, predau limba/în limba ucraineană 43 cadre didactice, funcționează 18 școli cu 

personalitate juridică. 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

 

                Vă reamintesc că, în județul Suceava, minoritatea ucraineană are cei mai mulți elevi care 

studiază limba maternă ucraineană sau în limba ucraineană (secție la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, 

Siret), cele mai multe cadre didactice de specialitate limba ucraineană, iar elevii din acest județ au 

obținut cele mai multe premii la Concursurile Naționale organizate de MEC. 

                  Cunoașteți faptul că funcția de inspector școlar pentru minorități (limba ucraineană) a 

existat la nivelul IȘJ Suceava de cel puțin 10 ani, iar consecințele care pot apărea prin reducerea 

acestei norme sunt dramatice. Acestea succed evenimentelor menționate în întrebările anterioare, 

fapt ce confirmă intenția unor funcționari din subordinea MEC de limitare a învățământului în 

limba ucraineană. 

                     În astfel de condiții, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul 

Comun al Camerei Deputaților și Senatului, vă rog să-mi comunicați în scris următoarele: 

1. Care sunt motivele care au condus la reducerea cu 0,5 norma de inspector școlar 

pentru minorități (limba ucraineană) pentru numirea prin detașare în interesul 

învățământului. 

2. Cine a fost inițiatorul acestei propuneri și care a fost motivarea care a condus la 

reducerea normei? 

3. Ministerul Educației și Cercetării susține o astfel de abordare care pune sub semnul 

întrebării respectarea art.32 al Constinuției? 



4. Care vor fi măsurile adoptate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, iar 

drepturile la educație ale minorităților naționale, prevăzute în Constituție, să nu fie 

limitate de reaua credință a unor funcționari din subordinea MEC? 

 

 




