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ILOR

PRECIZ RI
privind studiul limbii materne de c tre elevii apar inând minorit ilor
na ionale, care frecventeaz unit i de înv mânt cu predare în limba
român i încadrarea acestor discipline
1. Legea înv mântului nr. 84 din 24 iulie 1995, republicat prevede:
„Art. 121. Elevilor apar inând minorit ilor na ionale, care frecventeaz unit i de
înv mânt 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.
Art. 180. (1) P rintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de
înv mânt i felul educa iei copilului minor.”
2. Ordinul nr. 3533/31.03 /1999 privind studiul limbii materne de c tre elevii apar inând
minorit ilor na ionale care frecventeaz coli cu predare în limba român stabile te
modalit i concrete de realizare a acestui drept.
3. Ordinul Nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea Planului-cadru de înv mânt i a
programelor colare pentru clasele I – a II-a, în condi iile începerii înv mântului
obligatoriu la vârsta de 6 ani prevede la Anexa 1:
„NOT : În colile sau clasele cu predare în limba român , elevii apar inând
minorit ilor na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura
matern . Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân ,
în fiecare an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în
schemele orare ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe
s pt mân poate dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în tabelul de
mai sus.”
4. Ordinul Nr.: 5198/01.11.2004 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de înv mânt
pentru clasele a III-a – a IV-a i a noilor programe colare pentru clasa a III-a
prevede la Anexa 1:
„NOT : În colile cu predare în limba român , elevii apar inând minorit ilor
na ionale pot studia, în condi iile legii, disciplina Limba i literatura matern .
Num rul de ore afectat acestei discipline este de 3-4 ore pe s pt mân , în fiecare
an de studiu. Aceste ore intr în trunchiul comun i sunt incluse în schemele orare
ale colilor respective. În aceste condi ii, num rul total de ore pe s pt mân poate
dep i, pentru ace ti elevi, num rul maxim de ore pe s pt mân specificat în
tabelul de mai sus.”
5. Ordinul nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de înv mânt
pentru clasele I – a VIII-a în anul colar 2001-2002, valabil pentru ciclul gimnazial
prevede:
„Art.3. În colile cu predare în limbile minorit ilor na ionale, planul-cadru se aplic
în conformitate cu Anexa 2, astfel:

- se studiaz Limba i literatura român în 4 ore pe s pt mân la clasele I – a IV-a
i a VI-a – a VIII-a i în 5 ore pe s pt mân la clasele a V-a;
- se studiaz Limba i literatura matern într-un num r de ore egal cu acela pentru
Limba i literatura român , prev zut în planul-cadru general;
- se studiaz Istoria i tradi iile minorit ilor într-o or pe s pt mân la clasele a VI-a
i a VII-a;
- toate celelalte discipline cuprinse în Planul-cadru pentru clasele I – a VIII-a sunt
obligatorii i se studiaz conform aloc rilor de timp din Anexa 2.”

Având în vedere cele de mai sus, în condi iile studierii disciplinei Limba i
literatura matern , num rul total de ore pe s pt mân poate dep i,
pentru ace ti elevi, num rul maxim prev zut în planurile cadru pentru
nivelul de înv mânt respectiv.
6. Referitor la posibilitatea de scoatere la concurs, respectiv titularizare pe
aceste posturi didactice Metodologia privind mi carea personalului
didactic din înv mântul preuniversitar aprobat prin Ordinul Nr.
5441/9.11.2005 prevede:
Art. 33.
(3) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante din înv mântul preuniversitar, cu
excep ia celor din unit ile de înv mânt preuniversitar din jude ele pilot, se face
numai prin concurs na ional, cu probe scrise, practice/orale, dup caz, în
specialitatea postului didactic respectiv.
(4) Candida ii, care au ob inut la concursul na ional minimum media 7,00 ( apte), se
pot titulariza în ordinea descresc toare a mediilor pe posturi/catedre didactice
vacante, în limita num rului de posturi/catedre didactice titularizabile, din lista
afi at pentru concurs.
(5) a) Posturile/catedrele didactice vacante titularizabile pentru concurs se
propun de c tre comisia de mobilitate a personalului didactic spre aprobare
consiliului de administra ie al inspectoratului
colar, din lista
posturilor/catedrelor didactice vacante cu viabilitate de cel pu in 4 (patru) ani,
în func ie de: evolu ia demografic , planurile de colarizare, dinamica
resurselor umane, politicile de personal i evolu ia planurilor de înv mânt.
b) În unit ile de înv mânt cu mai multe niveluri de înv mânt (clase I-XII/XIII,
clase V-XII/XIII, grupuri colare), posturile/catedrele didactice vacante pentru
concurs se public pentru nivelul de înv mânt cel mai înalt corespunz tor unit ii
de înv mânt i postului didactic.

Observa ie:

la formarea catedrelor se iau în considerare
depuse pentru studiul limbii materne pân în ziua respectiv .
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