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Către:   Sorin Mihai Cîmpeanu 

                      Ministerul Educației 
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Obiectul întrebării: Măsuri de sprijin pentru elevii și studenții străini din Ucraina 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Mă bucur să văd reacția rapidă a Ministerului Educației cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin pentru 

elevii și studenții străini care vin din Ucraina, în contextul războiului început acum 11 zile. Totodată, aș 

dori câteva lămuriri suplimentare privind modul de implementare a acestor propuneri de integrare, și 

anume: 

 

(1) În privința elevilor, conform art. 125, alin. 2) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ME nr. 5.447/2020, Ministerul 

Educației își propune integrarea elevilor ucraineni ajunși pe teritoriul României în unitățile de 

învățământ preuniversitare, prin înscrierea acestora în grupe/clase/formațiuni de studiu ca audienți. 

În acest sens, aș dori să-mi comunicați, dacă pe lângă măsurile anunțate în adresa formulată către 

inspectoratele școlare și din ROFUIP, aveți în vedere și alte măsuri care pot facilita integrarea mai 

eficientă a elevilor străini, cum ar fi adaptarea metodelor de predare-învățare pentru nevoile 

grupului țintă (capacitatea de a înțelege informația transmisă fără posibilitatea de intervenție, 

capacitatea de adaptare la noțiunile de limbă română, posibilitatea traducerii unor materiale, dar și 

adaptarea prin metode de educație non-formale, care reprezintă un mijloc mult mai eficient de 

integrare etc.) Dacă aveți în vedere astfel de măsuri, o să vă rog să-mi detaliați.  

 

(2) În privința studenților, prin completarea Ordinului ME nr. 5.140/2019, s-au făcut precizări privind 

înscrierea studenților ucraineni, dar și a celor de alte naționalități care studiau în Ucraina, în 

universitățile românești, pe baza unei evaluări. Totodată, o altă problemă pe care aș vrea să o ridic 

este cea a disponibilității locurilor de cazare, iar în acest sens aș dori să-mi precizați care este 

numărul maxim de locuri pe care universitățile de stat le pot aloca studenților din Ucraina în 

momentul de față și, în ce măsură, se pot face suplimentări pentru ca toți cei înscriși să beneficieze 

de cazare din partea universității? 
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Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 

răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. Vă mulțumesc! 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Deputat 

Denisa-Elena Neagu 
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