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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE
CABINET SECRETAR DE STAT
Str. G-ral Berthelot 30, RO70738 Bucure ti, Tel: +40-1-4100303

Fax. +401-3104215

ORDIN nr. 3533 din 31.03 /1999
privind studiul limbii materne de catre elevii apartinând minoritatilor nationale care
frecventeaza scoli cu predare în limba româna
În baza Hotarârii de Guvern 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei Nationale, modificata si completata cu Hotarârea de Guvern nr. 57/1998;
În conformitate cu prevederile Legii Învatamântului nr.84/1999, cu prevederile din Ordonanta
de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii învatamântului nr. 84/1995;
Tinând seama de propunerile Ministerului Educatiei Nationale privind implementarea
reformei în învatamântul preuniversitar,
Ministrul Educatiei Nationale
dispune
Art.1. Se aproba Instructiunile privind studiul limbii materne de catre elevii apartinând
minoritatilor nationale care frecventeaza scoli cu predare în limba româna prezentate în
Anexa prezentului ordin.
Art.2. Directia Generala Învatamânt pentru Minoritati Nationale si inspectoratele scolare
judetene sunt autorizate sa întreprinda masuri si actiuni în vederea punerii în aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
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József Kötö
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ANEXA
INSTRUCTIUNI privind studiul limbii materne de catre elevii apartinând minoritatilor
nationale care frecventeaza scoli cu predarea în limba româna
În baza Legii Învatamântului nr. 84/1995 si a Ordinului Ministrului nr. 4646/1998, elevilor
apartinând minoritatilor nationale care învata în scoli cu limba de predare româna li se asigura
posibilitatea studiului limbii materne.
În conformitate cu art. 180, Titlul VII din Legea Învatamântului, se stipuleaza:
"Asupra dreptului copilului minor de a urma scoala în limba româna sau în limba unei
minoritati nationale hotaraste parintele sau tutorele legal instituit."
I. Studiul limbii materne
1. Studiul limbii materne începe cu clasa I a scolii primare.
2. În situatia în care un elev sau mai multi (grupa/clasa) nu au studiat anterior limba materna
si doresc sa se alature unei grupe/clase în functiune, alta decât clasa I, ei trebuie sa faca
dovada cunoasterii limbii materne la nivelul respectiv, prin sustinerea unui test de limba.
Testul se sustine cu profesorul de limba materna din scoala si nu îi are în vedere pe începatori
(clasa I).
II. Efectivele de elevi si formatiunile de studiu
1. Formatiunile de studiu cuprind clase sau grupe în conformitate cu prevederile art. 158/1 din
Legea nr. 84/1995 si în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4150/1998,
Anexa 1-2/d.
2. În conformitate cu Legea Învatamântului nr. 84/1995, Titlul V, Cap. I, art. 158, alin. 2,
inspectoratele scolare judetene vor înainta Ministerului Educatiei Nationale spre aprobare
toate solicitarile de constituire a formatiunilor de studiu sub efectiv.
În localitatile cu efective reduse de elevi (sub 10/ciclu), se poate organiza învatamânt
simultan, cu respectarea conditiilor mentionate.
III. Numarul de ore la disciplina limba materna
1. În clasele I-XII, numarul de ore afectat studiului limbii materne este de 3-4 ore pe
saptamâna.
2. Având în vedere faptul ca orele respective fac parte din trunchiul comun al Planului cadru
de învatamânt pentru clasele I-VIII, directorii de scoli vor include aceste ore în orarul scolii.
IV. Încadrarea personalului didactic
1. La clasele I-IV, orele de limba materna vor fi predate, de regula, de învatatori care cunosc
limba materna a elevilor. Învatatorul clasei are prioritate în predarea acestor ore, daca este
vorbitor de limba si apartine comunitatii respective. Întrucât în scolile cu predare în limba
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româna orele de limba materna nu fac parte din norma obligatorie a învatatorilor, ele vor fi
retribuite prin plata cu ora.
2. În situatia în care învatatorul clasei nu cunoaste sau nu doreste sa predea limba materna,
orele vor fi repartizate unui alt cadru didactic titular al scolii sau suplinitor, vorbitor de limba.
Orele intra în norma acestuia, în cazul în care nu are norma completa în scoala, sau sunt
retribuite prin plata cu ora, daca depasesc obligatia maxima.
3. În clasele V-VIII, în scolile profesionale si în licee, orele de limba materna vor fi predate de
profesori de specialitate sau de personal necalificat în specialitate, dar care poate face dovada
- cu acte sau prin testare – ca stapâneste bine limba materna pe care urmeaza sa o predea.
V. Continutul învatamântului
Studierea limbii materne de catre elevii apartinând diferitelor minoritati nationale, care
frecventeaza scoli cu predare în limba româna, se face pe baza programelor de învatamânt
aprobate de minister, a manualelor scolare elaborate în baza acestora, ori a manualelor
autorizate în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3811/1998.
În studiul limbii materne se va urmari transpunerea în fapt a obiectivelor generale si
operationale vizate prin reforma învatamântului din România.
Profesorii au dreptul de a selecta din manualele scolare textele pe care le considera adecvate
nivelului de cunostinte al elevilor, recomandând pentru lectura suplimentara pe cele care nu
pot fi studiate în numarul de ore prevazut.
VI. Frecventa si evaluarea elevilor
1. Evaluarea cunostintelor elevilor se face în conformitate cu metodologia evaluarii. In clasele
V-XII, elevii vor sustine câte o lucrare scrisa pe semestru (teza) la limba materna.
2. Sustinerea examenului de capacitate la limba materna pentru aceasta categorie de elevi
ramâne la latitudinea conducerii scolilor, prin consultarea obligatorie a parintilor si a elevilor
în cauza.
VII. Studiul limbii materne rromani
Avându-se în vedere specificitatea învatamântului pentru rromi, se vor respecta urmatoarele
prevederi suplimentare:
1. Studiul limbii materne rromani se face conform prevederilor de la cap. I.1,2, iar în cazul
elevilor ale caror familii îsi schimba frecvent domiciliul, acesta poate începe în orice an de
studiu sau în orice moment al anului scolar, fara conditionarea existentei domiciliului stabil în
respectiva localitate.
De asemenea, orele de limba rromani pot fi introduse la nivelul oricarei clase, inclusiv în
cazul elevilor rromi care nu cunosc limba si doresc sa o studieze, si în orice moment al anului
scolar.
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Cererile pentru introducerea orelor de limba rromani pot fi depuse de parintii elevilor
individual sau în colectiv. Directiunile scolilor si cadrele didactice nu au dreptul sa
influenteze optiunea elevilor si a parintilor în legatura cu studiul limbii materne rromani.
2. Încadrarea personalului didactic
În conditiile existentei unui numar limitat de cadre didactice calificate de limba rromani, orele
de limba materna rromani vor fi asigurate – în lipsa acestora – de rromi absolventi de liceu (cu
diploma de bacalaureat).
În situatii deosebite, aceste ore pot fi tinute si de absolventi de liceu, fara diploma de
bacalaureat, sau de absolventi a cel putin 10 clase, remunerarea acestora – avându-se în
vedere reglementarile financiare în vigoare – putând fi facuta de organizatii neguvernamentale
ce au înscrise între obiectivele lor scolarizarea rromilor.
3. Evaluarea
- La examenul de capacitate, elevii rromi – în functie de dorinta lor – vor alege sau nu ca
proba de concurs suplimentara limba materna rromani.
- La clasele V-XII, sustinerea tezei semestriale la limba rromani este facultativa.
VIII. Dispozitii finale
1. Inspectoratele scolare judetene si conducerile de scoli vor aduce la cunostinta parintilor si a
elevilor de diverse etnii prezentele Instructiuni, pentru ca acestia sa poata beneficia - în
cunostinta de cauza - de drepturile pe care le au.
2. În conformitate cu prevederile legale, directorii de scoli au obligatia sa comunice din timp
inspectoratelor scolare judetene de care apartin necesarul de manuale pentru limba materna,
având permanent în vedere regimul special de tiparire (o data la patru ani pentru fiecare titlu),
în cazul tirajelor reduse.
3. Inspectoratele scolare judetene au obligatia de a asigura cartea scolara pentru minoritati,
transmitând corect si la timp necesarul de manuale.
4. Directia Generala Învatamânt pentru Minoritati Nationale din cadrul Ministerului Educatiei
Nationale – prin inspectorii sai de specialitate - acorda sprijin în derularea corecta si eficienta
a procesului de învatare a limbilor materne ale minoritatilor nationale prin colaborare cu toti
factorii responsabili si interesati din reteaua învatamântului si din afara acesteia.
5. Prezentele Instructiuni abroga Instructiunile aprobate prin Ordinul Ministrului numarul
4787/1996, precum si orice alte dispozitii si prevederi contrare prezentelor Instructiuni.
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Nr. înreg. MEN: 30257/06.04.2000.

C TRE INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN

În baza O.M.E.N. nr. 3359/06.03.1998 cu privire la competen ele i r spunderile
secretariatului de stat responsabil cu înv mântul în limbile minorit ilor na ionale,
v trimitem al turat Metodologia aplic rii „Instruc iunilor” privind studiul limbii materne
de c tre elevii apar inând minorit ilor na ionale care frecventeaz coli române ti,
aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3533 din 31.03.1999.
Inspectoratele colare jude ene i ale municipiului Bucure ti, precum i conducerile de coli
vor aduce la cuno tin a p rin ilor i a elevilor de diverse etnii prezenta Metodologie, i o vor
afi a permanent, în loc vizibil i protejat, pentru ca ace tia s poat beneficia - în cuno tin
de cauz - de drepturile pe care le au.

SECRETAR DE STAT
József KÖT
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Metodologia aplic rii „Instruc iunilor”∗ privind studiul limbii materne de c tre elevii
apar inând minorit ilor na ionale care frecventeaz coli române ti
Potrivit Legii Înv mântului Nr. 84/1995, republicat în Monitorul Oficial 606/10.XII.1999,
partea I, art. 121, “elevilor apar inând minorit ilor na ionale, care frecventeaz unit i cu
predare în limba român , li se asigur , la cerere i în condi iile legii, ca disciplin de studiu,
limba i literatura matern , precum i istoria i tradi iile minorit ii na ionale respective.”
Pornind de la aceast baz legal , con tient de importan a înv rii limbii materne în
p strarea, dezvoltarea i exprimarea identit ii persoanelor apar inând minorit ilor na ionale
(dreptul la identitate fiind garantat i de Constitu ia României, art.6. <1>), Ministerul
Educa iei Na ionale a luat o serie de m suri menite s asigure accesul la studiul limbii
materne i în colile cu predare în limba român . Întrucât ordinele i notific rile în acest
domeniu au fost emise într-o perioad de timp îndelungat , se resimte nevoia rezum rii lor
într-un singur act normativ, urm rindu-se o reglementare coerent i unitar .
I. Limba i literatura matern
1. Statutul disciplinei „Limba i literatura matern ” în colile cu predare în limba
român .
Potrivit Ordinelor Ministrului Educa iei Na ionale nr. 4150/13.07.1998 referitor la
curriculum-ul na ional (anexa I, punctul 1.1.5. Trunchi comun), nr. 3207/03.02.1999 cu
privire la aplicarea noilor Planuri cadru de înv mânt începând cu anul colar 1999-2000 i
nr. 3113/31.01.2000 privind facilitarea accesului la studiul limbii materne de c tre elevii
apar inând minorit ilor na ionale care studiaz în coli cu predare în limba român (art.1. i
art.4.),
a.) Orele de Limba i literatura matern fac parte din trunchiul comun al planurilor-cadru
de înv mânt, i, în consecin , aceste ore sunt obligatoriu incluse în orarele colilor.
b.) Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare an de
studiu.
c.) Disciplina Limba i literatura matern nu poate fi inclus în categoria orelor la dispozi ia
colii, cu excep ia cazului în care elevii opteaz pentru aprofundarea studiului limbii
materne i au deja asigurate cele 3-4 ore pe s pt mân la aceast disciplin .
d.) Dup exprimarea op iunii, studiul limbii materne devine obligatoriu, de-a lungul
întregului ciclu de înv mânt primar i gimnazial, iar dup o nou op iune, de-a lungul
întregului ciclu de înv mânt liceal.
2. Cine are dreptul la studiul limbii materne?
Orice elev, care consider , sau al c rui p rinte sau tutore legal consider c elevul are limba
matern sau na ionalitatea diferit de cea român . Este interzis cu des vâr ire condi ionarea
accesului la studiul limbii materne de existen a unei declara ii de apartenen la o minoritate,
întrucît Constitu ia României, la Art. 6, garanteaz dreptul la identitate, iar datele personale
declarate la recens minte sunt confiden iale. De vreme ce apartenen a la o na ionalitate sau
limb matern nu pot fi verificate, se subîn elege c orice elev de orice na ionalitate poate
studia disciplina Limba i literatura matern , dac el i p rintele sau tutorele legal consider
c acest lucru este benefic elevului.
Orice elev are dreptul s înceap studiul limbii materne în orice an de studiu, de la nivelul
grupei de încep tori.
∗

aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3533 din 31.03.1999.
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În situa ia în care un elev sau mai mul i (grupa/clasa) nu au studiat anterior limba matern si
doresc s se al ture unei grupe/clase în func iune, alta decât încep tori, ei trebuie s fac
dovada cunoa terii limbii materne la nivelul respectiv, prin sus inerea unui test de limb .
3. Cine i cum poate cere înfiin area unor grupe sau clase de studiu a limbii materne?
Potrivit art. 180 al Legii Înv mântului 84/1995 republicat , “asupra dreptului minorului de a
urma coala în limba român sau în limba unei minorit i na ionale hot re te p rintele sau
tutorele legal instituit.” Prin extensie, acela i paragraf se aplic i în cazul în care este vorba
de studiul limbii materne. Orice p rinte, tutore sau elev care consider c are limba matern
sau na ionalitatea diferit de cea român , sau care se consider de alt na ionalitate, dar vrea
s înve e limba respectiv ca limb matern , poate cere studiul limbii materne.
Procedurile concrete prin care se poate cere studiul limbii materne sunt variate, îns toate au
ca scop facilitarea accesului la studiul limbii materne i prevenirea birocra iei, mergându-se
pe criteriul bunei credin e.
a.) Cea mai simpl
i mai r spândit modalitate este de a se merge în
preîntâmpinarea dolean elor elevilor i p rin ilor. În colile cu predare în limba
român , în care se tie c exist elevi apar inând minorit ilor na ionale, colile
organizeaz cadrul studierii limbii materne, elevului ner mânându-i altceva de
f cut decât s se înscrie la ore (p rintele sau tutorele având posibilitatea s
retrag copilul de la aceast disciplin , dac nu este de acord cu op iunea
copilului).
b.) P rintele sau tutorele legal solicit oral, în cadrul edin elor Comitetului de
P rin i, introducerea studiului limbii materne. Cererea se consemneaz în
procesul verbal al edin ei, coala fiind obligat s întreprind m surile ce se
impun pentru crearea cadrului necesar studiului limbii materne.
c.) Elevul, p rintele sau tutorele legal cere în scris colii respective introducerea
studiului limbii materne. coala este obligat s întreprind m surile ce se
impun pentru crearea cadrului studiului limbii materne.
d.) P rin ii care consider , din varii motive, c este mai indicat s fie reprezenta i
în demersul lor de c tre asocia iile i uniunile respectivei minorit i na ionale,
potrivit OMEN nr. 3113/31.01.2000, vor în tiin a oral Asocia ia sau Uniunea
de acest lucru. Asocia iile i uniunile respectivei minorit i na ionale sau etnii
nominalizeaz unit ile de înv mânt preuniversitar, în care exist interes din
partea p rin ilor i elevilor pentru studiul limbii materne, i trimit o adres în
acest sens unit ii de înv mânt i inspectoratului colar jude ean.
Asocia ia sau uniunea etniei/minorit ii na ionale va întocmi, pe baza
declara iilor orale, pe propria r spundere, o list cu p rin ii care doresc studiul
limbii materne de c tre copiii acestora. Dac coala respectiv contest
veridicitatea respectivei liste, poate cere verificarea ei. În acest caz, o comisie
impar ial , compus din câte un reprezentant al inspectoratului colar jude ean,
al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educa iei Na ionale i al
Direc iei Generale pentru Înv mânt în Limbile Minorit ilor Na ionale din
cadrul M.E.N. va analiza veridicitatea listei, i va dispune m surile ce se
impun. Asocia ia sau uniunea în cauz are dreptul de a delega un observator la
procedura de verificare a veridicit ii listelor.
4. Când trebuie depuse cererile?
Oricând în intervalul 1 ianuarie – 31 mai. Cererile se refer la anul colar urm tor.
5. Ce trebuie s întreprind
coala, inspectoratul colar i Ministerul Educa iei
Na ionale, dup luarea la cuno tin a cererii?
Potrivit O.ME.N. nr. 4150/13.07.1998, anexa I, punctul 2/d, coala va constitui clasele sau
grupele în care se desf oar studiul limbii materne, în felul urm tor:
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a.) studiul se organizeaz pe clase (15-25 de elevi) sau pe grupe (7-15 elevi);
b.) în cazul în care efectivele de elevi sunt reduse (sub 10 elevi/ciclu), coala va notifica
inspectoratul colar jude ean acest lucru, iar acesta va înainta Ministerului Educa iei
Na ionale spre aprobare solicitarea de constituire a forma iunilor de studiu sub efectiv;
c.) în cazul în care efectivele de elevi sunt reduse la mai multe cicluri (de exemplu 3 elevi
din clasa I-a, 3 elevi din clasa a II-a, 2 elevi din clasa a III-a), se poate organiza
înv mânt simultan, cu respectarea procedurii de la punctul anterior.
În cazul în care la o coal sunt în total sub 7 solicitan i, coala raporteaz inspectoratului
colar jude ean situa ia, inspectoratul urmând a propune spre aprobarea M.E.N. modalitatea
concret pentru formarea unor grupe sau clase de studiu al limbii materne la nivel de
localitate sau jude (reglementarea i fundamentarea acestui caz special vezi mai jos la I.9.c.
Înfiin area unor grupe i clase de studiu al limbii materne la nivel de localitate sau jude ).
În cazul în care pân în 31 mai (termenul pentru depunerea solicit rilor) elevul optase deja
pentru un num r mare de discipline op ionale, el va trebui s renun e la câteva dintre ele în
a a fel încât, cu cele 3-4 ore de limba matern (în clasele VI-VII 4-5 ore, înglobându-se aici i
orele de Istoria i tradi iile minorit ii na ionale – vezi cap. II. de mai jos), s se încadreze în
num rul maxim de ore admis pe s pt mân .
6. Cine va preda disciplina Limba i literatura matern ?
La clasele I-IV, orele de limba matern vor fi predate, de regul , de înv tori care cunosc
limba matern a elevilor. Înv torul clasei are prioritate în predarea acestor ore, dac este
vorbitor de limb si apar ine comunit ii respective. Întrucât în colile cu predare în limba
român orele de limba matern nu fac parte din norma obligatorie a înv torilor, ele vor fi
retribuite prin plata cu ora.
În situatia în care înv torul clasei nu cunoa te sau nu dore te s predea limba matern , orele
vor fi repartizate unui alt cadru didactic titular al colii sau suplinitor, vorbitor de limb . Orele
intr în norma acestuia, în cazul în care nu are norma complet în coala, sau sunt retribuite
prin plata cu ora, dac dep sesc obliga ia maxim .
În clasele V-VIII, în colile profesionale i în licee, orele de limba matern vor fi predate de
profesori de specialitate sau de personal necalificat în specialitate, dar care poate face dovada
- cu acte sau prin testare – c st pâneste bine limba matern pe care urmeaz s o predea.
7. Ce se înva la aceste ore?
Studierea limbii materne de c tre elevii apartinând diferitelor minorit i na ionale, care
frecventeaz coli cu predare în limba român , se face pe baza programelor de înv mânt
aprobate de minister, a manualelor colare elaborate în baza acestora, ori a manualelor
autorizate în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3811/1998.
În studiul limbii materne se va urm ri transpunerea în fapt a obiectivelor generale i
opera ionale vizate prin reforma înv mântului din România.
Profesorii au dreptul de a selecta din manualele colare textele pe care le consider adecvate
nivelului de cunostin e al elevilor, recomandând pentru lectur suplimentar pe cele care nu
pot fi studiate în num rul de ore prev zut.
8. Cum sunt evalua i elevii?
Dup exprimarea op iunii pentru studiul limbii materne, elevii vor sus ine un test de evaluare
a cuno tin elor de limba materne, cu scopul de a se stabili exact nivelul de la care se începe
predarea.
Evaluarea propriu-zis din timpul anului colar a cunostin elor elevilor se face în conformitate
cu metodologia evalu rii. În clasele V-XII, elevii vor sus ine câte o lucrare scris pe semestru
(tez ) la limba matern .
Sus inerea examenului de capacitate la limba matern pentru aceasta categorie de elevi
r mâne la latitudinea conducerii colilor, prin consultarea obligatorie a p rintilor i a elevilor
în cauz .
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În toate cazurile, se are în vedere faptul c unii elevi pornesc de la un nivel minim de
cunoa tere al limbii materne.
9. Cazuri speciale
a.) Minorit i care nu au limb literar
În cazul în care elevii apar in unei minorit i na ionale care nu are limb literar , i a c ror
limb este considerat de lingvi ti un dialect al unei limbi literare, ei au dreptul s studieze
limba literar respectiv , a a cum se întâmpl în cazul minorit ii germane, compus din sa i,
vabi, .a. i care dintotdeauna înva în coal limba german . (Situa ia de fa se aplic , de
exemplu, cara ovenilor, care pot opta, dac vor, pentru studiul limbii croate, ceang ilor, care
pot opta, dac vor, pentru studiul limbii maghiare, rutenilor, hu ulilor, .a. care pot opta, dac
vor, pentru studiul limbii ucrainene, precum i tuturor, care consider c sunt în aceast
situa ie.)
b.) Studiul limbii materne rromani
Avându-se în vedere specificitatea înv mântului pentru rromi, se vor respecta urm toarele
prevederi suplimentare:
1. Studiul limbii materne rromani poate începe în orice an de studiu sau în orice moment al
anului colar, f r condi ionarea existen ei domiciliului stabil în respectiva localitate.
De asemenea, orele de limba rromani pot fi introduse la nivelul oric rei clase, inclusiv în
cazul elevilor rromi care nu cunosc limba i doresc s o studieze, i în orice moment al anului
colar.
2. Încadrarea personalului didactic
În condi iile existen ei unui num r limitat de cadre didactice calificate de limba rromani, orele
de limba matern rromani vor fi asigurate – în lipsa acestora – de rromi absolven i de liceu (cu
diplom de bacalaureat).
În situa ii deosebite, aceste ore pot fi inute i de absolven i de liceu, f r diplom de
bacalaureat, sau de absolven i a cel putin 10 clase, remunerarea acestora – avându-se în
vedere reglement rile financiare în vigoare – putând fi f cut de organizatii neguvernamentale
ce au înscrise între obiectivele lor colarizarea rromilor.
3. Evaluarea
- La examenul de capacitate, elevii rromi – în func ie de dorinta lor – vor alege sau nu ca
prob de concurs suplimentar limba matern rromani.
- La clasele V-XII, sus inerea tezei semestriale la limba rromani este facultativ .
c.) Înfiin area unor grupe i clase de studiu al limbii materne la nivel de localitate sau
jude
De obicei, studiul limbii materne se asigur la coala unde elevul î i desf oar studiile. Îns ,
în situa ii extreme, în cazul în care la o coal num rul total al elevilor care solicit studiul
limbii materne este foarte mic (sub 7 elevi), în baza O.M.E.N. nr. 4699/14.10.1999 (privind
înfiin area de clase de predare a limbii elene), elevii vor fi aronda i la o coal din localitate
care face accesibil frecventarea cursurilor de limb matern . În cazul în care nici la nivelul
localit ii nu se g sesc cel pu in 5-6 elevi (care s justifice aprobarea de c tre M.E.N. a unor
grupe de studiu a limbii materne), elevii care doresc studierea limbii materne vor putea fi
aronda i la coala cea mai apropiat din jude , la care se organizeaz studiul limbii materne
respective (de exemplu, în cazul elenilor, elevii din colile din jude e Constan a i Br ila,
precum din municipiul Bucure ti, înva limba matern elen la câte o coal din Constan a,
Br ila i Bucure ti).
În acest caz special, orele de studiu al limbii materne (3-4 pe s pt mân ) vor fi efectuate în
dou zile (2 ore într-o zi + 1-2 ore într-o alt zi). Disciplina se înscrie în catalogul colii de
provenien a elevilor, i în orarul colii. Situa ia colar se transmite de c tre coala în care
se organizeaz clasele/grupele la coala de provenien .
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d.) Situa ia elevilor care tr iesc în dou culturi minoritare
Un caz aparte îl constituie solicit rile pentru studiul limbii materne venite din partea elevilor
care sunt cuprin i în înv mântul în limbile minorit ilor na ionale. Ace ti elevi, care de
obicei provin din c s torii mixte i tr iesc în dou culturi minoritare (de exemplu în culturile
german i maghiar ), au dreptul la studiul ambelor limbi. De exemplu, un elev care înva
într-o grup /clas cu predare în limba german , are dreptul s solicite studiul limbii materne
maghiare. De asemenea, elevul rrom care înva într-o grup /clas cu predare în limba
maghiar sau într-o alt limb minoritar , are dreptul s solicite studiul limbii materne
rromani. În acest caz, procedura de acces la studiul limbii materne este identic cu cea a
accesului la studiul limbii materne în înv mântul cu predare în limba român (vezi mai sus).
Pentru evitarea suprasolicit rii elevilor, se aplic prevederile O.M.E.N. nr. 3812 din
10.05.1999, cu privire la aplicarea Planurilor-cadru de înv mânt pentru gimnaziu i liceu în
înv mântul în limbile minorit ilor na ionale, art.1, potrivit c ruia grupele i clasele în cauz
„pot func iona pe baza unor scheme orare în care num rul maxim de ore pe s pt mân s fie
echivalent cu num rul maxim de ore pe s pt mân prev zut pentru colile cu predare în limba
român ”, aceasta înseamnând c se reduce num rul orelor la decizia colii.
II. Istoria i tradi iile minorit ii na ionale
În baza Legii Înv mântului Nr. 84/1995, republicat în Monitorul Oficial 606/10.XII.1999,
partea I, art. 121, “elevilor apar inând minorit ilor na ionale, care frecventeaz unit i cu
predare în limba român , li se asigur , la cerere i în condi iile legii, ca disciplin de studiu,
limba i literatura matern , precum i istoria i tradi iile minorit ii na ionale respective.”
precum i potrivit O.M.E.N. nr. 4796/10.IX.1997, “elevilor apar inând diferitelor minorit i
na ionale care frecventeaz coli cu predare în limba matern ori studiaz în coli cu predare
în limba român , li se asigur la cerere studiul Istoriei i tradi iilor minorit ii ca disciplin de
înv mânt.” Solicitând studiul limbii materne, în mod implicit se solicit i studiul Istoriei i
tradi iilor minorit ilor.
Formarea grupelor/claselor de studiu al acestei discipline se face asem n tor cu formarea
grupelor/claselor de studiu al Limbii i literaturii materne (vezi capitolul I. punctul 5. de mai
sus).
Potrivit O.M.E.N. nr. 3250/12031999 cu privire la aplicarea noilor Planuri-cadru pentru
clasele I-VIII în anul colar 1999-2000, în condi iile men inerii înv mântului obligatoriu de
opt clase, anexa II, disciplina face parte din trunchiul comun al planurilor-cadru de
înv mânt.
Potrivit O.M.E.N. nr. 4796/10.IX.1997, “predarea disciplinei Istoria i tradi iile minorit ilor
na ionale se va face în limba matern câte 1 or /s pt mân la clasele a VI-a i a VII-a, pentru
toate minorit ile na ionale”, aceasta însemnând c orice elev din clasele a VI-a i a VII-a,
care studiaz disciplina Limba i literatura matern , va studia automat i disciplina Istoria i
tradi iile minorit ii na ionale.
III. Religia
Conform O.M.E.N. nr. 4646/23.IX.1998, punctul f.) “pentru elevii apar inând minorit ilor
na ionale, religia va fi predat în limba matern a elevilor. Uniunile i reprezentan ii
confesiunilor sunt invita i s contribuie la asigurarea personalului specializat. În colile cu
predare în limba român aceast prevedere se aplic în cazul elevilor care studiaz disciplina
Limba i literatura matern . În acest caz, nu mai este nevoie de nici o cerere suplimentar din
partea p rin ilor. coala are obliga ia de a lua leg tura cu confesiunile pentru asigurarea
personalului calificat.
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IV. Dispozitii finale
1. Inspectoratele colare jude ene i ale municipiului Bucure ti, precum i conducerile de coli
vor aduce la cuno tin a p rin ilor i a elevilor de diverse etnii prezenta Metodologie, i o vor
afi a permanent în loc vizibil i protejat, pentru ca ace tia s poat beneficia - în cuno tin de
cauz - de drepturile pe care le au.
2. În conformitate cu prevederile legale, directorii de coli au obliga ia s comunice din timp
inspectoratelor colare jude ene de care apar in necesarul de manuale pentru limba matern ,
având permanent în vedere regimul special de tip rire (o dat la patru ani pentru fiecare titlu),
în cazul tirajelor reduse.
3. Inspectoratele colare jude ene i unit ile colare au obligatia de a asigura cartea colar
pentru minorit i, transmitând corect i la timp necesarul de manuale.
4. Directia Generala Înv mânt pentru Minorit i Na ionale din cadrul Ministerului Educa iei
Na ionale – prin inspectorii s i de specialitate - acord sprijin în derularea corect i eficient
a procesului de înv are a limbilor materne ale minorit ilor na ionale prin colaborare cu to i
factorii responsabili i interesati din reteaua înv mântului si din afara acesteia.
5. Prezenta Metodologie, elaborat în spiritul aplic rii legisla iei în vigoare, reprezint un
cadru pentru implementarea neîntârziat de c tre întreaga re ea colar din România a
m surilor pozitive pe care Ministerul Educa iei Na ionale i le asum .
Director General
László Murvai

11

