
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Motivul emiterii actului normativ

Prezenta propunere legislativă are ca scop modificarea și completarea legii educației
naționale nr. 1/2011 în sensul reglementării grupelor de acomodare pentru elevii anterior
școlarizați în străinătate, acestea având ca scop facilitarea integrării acestei categorii de elevi
în sistemul de educație din România, prin oferirea unor cursuri intensive de limbă, cultură și
civilizație românească. De asemenea, este vizată pregătirea profesorilor și a psihopedagogilor
pentru a-i sprijini, îndruma, acompania și a răspunde nevoilor specifice ale acestora.

2. Necesitatea intervenției legislative

Problemele cu care se confruntă Diaspora sunt numeroase. Întoarcerea în țara din care au fost
nevoiți să plece este dorința cea mai mare a majorității diasporenilor. Totodată, la întoarcerea
în România procesul de integrare a acestora și a copiilor lor se dovedește a fi dificil.

3. Descrierea situației actuale

Din punctul de vedere al integrării în sistemul de educație, copiii și tinerii diasporeni care se
întorc în țară se pot împărți în două categorii: cei care au fost școlarizați în țară anterior
plecării lor în străinătate și cei care au fost școlarizați exclusiv în străinătate.

În contextul pandemic, în România a revenit un număr important de cetățeni care o
părăsiseră. La aceștia se adaugă și cetățeni ai altor state care se stabilesc în România, migrația
fiind un fenomen pe care statul român nu mai poate continua să-l neglijeze. Statisticile
Inspectoratelor Școlare Județene arată că numărul elevilor anterior școlarizați în străinătate
care au integrat sistemul de învățământ din România în 2019 se ridică la 10081 (Anexa 1), la
9589 în 2020 (Anexa 2) respectiv 11286 în 2021 (Anexa 3). Doar în județul Dâmbovița,
potrivit datelor statistice puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în
perioada 2015-2020 au fost depuse 1073 de dosare pentru echivalarea perioadelor de studii
efectuate în străinătate.1

Într-un interviu pentru Adevărul, directoarea Şcolii Gimnaziale Nr.1 din municipiul Suceava,
Gabriela Mihai, a subliniat problemele de adaptare cu care se confruntă nou-veniții, din cauza
barierei de limbă unii dintre ei ajungând în pragul depresiei, trecând de la a fi premianţii
clasei la a nu face faţă provocărilor de la cursuri din cauza nivelului scăzut de cunoaştere a

1 ISJ Dâmbovița, „Raportul privind învățământul în județul Dâmbovița, an școlar 2019-2020” (2020) p. 94
https://www.isj-db.ro/static/files/20182019/management/ISJ_DB_Raport_Starea_invatamantului_2019-2020.pdf accesat 8
martie 2022.
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limbii române2. De altfel, un studiu realizat de Asociația Alternative Sociale în perioada 2008
– 2012, care face parte din activitățile proiectului Drepturile copilului in acțiune. Respectarea
drepturilor copilului migrant în Europa. Cazul României, arată că „peste 6.000 de copii
remigranţi prezintă dificultăţi de readaptare şi probleme de natură psihologică şi emoţională
care vor afecta dezvoltarea lor ulterioară. Aceştia necesită intervenţii de specialitate care să
faciliteze readaptarea lor socială şi şcolară, inclusiv realizarea unor schimbări atitudinale şi
comportamentale”3, iar „pe termen scurt și mediu, numărul copiilor cu probleme grave
emoţionale şi psihologice cauzate de remigraţia neasistată va creşte cu 1.000 de copii în
fiecare an.”.4

Statul român are datoria de a se asigura că reintegrarea sau integrarea în sistemul de
învățământ le este facilitată, ținând cont de diversitatea nevoilor acestora și de particularitatea
situației în care se află. Acestor copii și tineri trebuie să le fie respectat dreptul constituțional
la învățătură și să le fie oferite toate uneltele necesare pentru a reuși în sistemul de educație
românesc, precum sprijin în recuperarea lacunelor pe care le au în folosirea limbii române,
ghidarea în înțelegerea sistemului de educație din România și în soluționarea problemelor
cauzate de diferențele existente între sistemele de educație.

Asemenea sisteme există și sunt funcționale în numeroase țări precum Franța, Luxemburg sau
Canada.

În Quebec primele clase de acomodare au fost înființate încă din anul 1969, numărul elevilor
crescând de la 36 (în anul 1969) la 6181 (în anul 1979).5 Obiectivul claselor de acomodare în
Quebec este de a oferi o perioadă de tranziție care ar trebui să le permită elevilor
non-francofoni să atingă un nivel de dezvoltare cognitivă, lingvistică și socio-afectivă
comparabilă cu cel al copiilor quebecieni de vârsta lor. Regruparea elevilor se face după
vârstă și/sau nivelul de cunoaștere a limbii franceze și/sau nivelul de învățământ. Măsurile de
integrare sunt incluse în programul de integrare lingvistică, școlară și socială (ILSS), care are
ca scop :

- Dezvoltarea abilităților de comunicare cotidiană;
- Dobândirea unui nivel de competențe lingvistice necesar pentru a învăța diferitele

discipline școlare;
- Descoperirea și înțelegerea culturii noului mediu.6

6 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, „Programme de formation de l’école québécoise - Intégration linguistique,
scolaire et sociale” (2014) http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/francais-ilss.pdf accesat 1
februarie 2022.

5 Yvon Laframboise și Anne-Marie Lortie, „Les classes d’accueil” (1980) Québec français (37) pp 64–66.
4 Ibid.

3 Cătălin Luca, Liliana Foca, Alexandru-Stelian Gulei, Silviu Daniel Brebuleț, „Analiză privind remigrația copiilor români”
(2012) p. 151 https://www.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2014/10/Remigratia-Copiilor-Romani.pdf accesat 8
martie 2022.

2 Oana Șlemco, „Chinul prin care trec copiii românilor întorşi în şcolile din ţară: au probleme cu limba maternă” (2021)
Adevărul adev.ro/r0h2sb accesat 13 februarie 2022.
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În momentul de față, potrivit Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de
iniţiere în limba română şi şcolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European din 12.11.2009, există cursuri de
iniţiere în limba română pentru copiii cetăţenilor străini şi minorii neînsoţiţi cu drept de
şedere în România în perioada în care frecventează cursurile ca și audienți, înainte de a fi
integraţi într-o clasă pentru a urma studiile. Totodată, trebuie să ținem cont de faptul că și
cetățenii români (chiar și cei cei care au mai fost școlarizați în România), se confruntă cu
dificultăți de exprimare și scriere după o perioadă de timp petrecută în străinătate. Așadar, cea
mai eficientă soluție este sprijinirea acestora prin cursuri intensive de limba română, în timp
ce urmează cursurile clasei în care au fost integrați în urma echivalării.

Unul dintre cei 8 piloni esențiali pentru integrare, identificați de către Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în raportul-sinteză „Drumul spre integrare -
educație și migrație” constă în oferirea unui suport lingvistic complet, acesta fiind crucial
pentru integrarea în comunitatea gazdă și permițând indivizilor să beneficieze de oportunități
educaționale și de formare.7 Un alt pilon important îl constituie dezvoltarea capacității
profesorilor de a face față diversității. Astfel, printre măsurile care pot fi luate pentru a ajuta
școlile se numără și instruirea profesorilor și oferirea unor oportunități de dezvoltare pentru a
răspunde nevoilor unor populații mai diverse.8

4. Modificări propuse asupra Legii educației naționale

Acest proiect prevede:

- Înființarea grupelor de acomodare, în cadrul cărora elevii să beneficieze de cursuri de
limbă, cultură și civilizație română, în paralel cu orele de curs obligatorii;

- Pregătirea și formarea personalului didactic și a psihopedagogilor școlari pentru a
asista elevii anterior școlarizați în străinătate într-o manieră comprehensivă în
procesul de integrare în sistemul de învățământ din România;

- Elaborarea, din partea unităților de învățământ cu un număr mai mare de 5 elevi
anterior școlarizați în străinătate a unui plan pentru sprijinirea integrării acestora, prin
crearea unui pachet de acțiuni de asistență, consiliere psihopedagogică dedicată
elevilor, ateliere, tabere și alte activități extracurriculare.

Introducerea acestor prevederi va permite integrarea elevilor anterior școlarizați în străinătate,
prin oferirea pe o perioadă mai îndelungată a unui sprijin adaptat nevoilor acestora, în
momentul de față neexistând o abordare care să preîntâmpine eficient acest fenomen, așa cum
rezultă din studiile efectuate.

8 Ibid.

7 OECD, „The Road to Integration Education and Migration OECD” (2019) Reviews of Migrant Education pp. 1-140
https://doi.org/10.1787/d8ceec5d-en accesat 18 februarie 2022.

3

https://doi.org/10.1787/d8ceec5d-en
https://doi.org/10.1787/d8ceec5d-en


5. Impactul socio-economic:

Integrarea copiilor „este un fenomen multidimensional ce implică diferiți actori […] și care
are impact la nivel micro (copiii), meso (familia, comunitatea etnică, comunitatea locală) și
macro (statul și societatea)”9.

Oferirea acestui sprijin aduce beneficii care pot fi identificate în mai multe planuri:
- Copilul sau tânărul este ajutat să exceleze și să își demonstreze capacitățile la toate

disciplinele, fiind echipat cu uneltele necesare pentru a se exprima corect, atât în scris,
cât și oral, crescând semnificativ șansele de a-l transforma într-un cetățean bine
integrat și implicat.

- Încurajăm întoarcerea românilor stabiliți în străinătate, demonstrându-le că statul
român face demersuri pentru ca integrarea lor și a familiei lor să fie cât mai ușoară și
diminuând semnificativ cazurile în care aceștia sunt nevoiți să se întoarcă străinătate
deoarece copiii lor nu reușesc să-și exploateze potențialul din cauza lacunelor
lingvistice și implicit a lipsei integrării depline într-un nou medic academic.

- Statul și societatea vor beneficia, în primă fază, de sprijinul și de avantajele întoarcerii
unui număr mai mare de familii din Diaspora, urmând ca tinerii și copiii sprijiniți să
devină actori importanți în dezvoltarea țării care a știut să-i țină aproape.

6. Impactul financiar asupra bugetului

(mii lei)

Indicatori Anul
curent
(2022)

2023 2024 2025 2026 Media pe 5
ani

Modificări ale
cheltuielilor
bugetare
plus/minus

7,885.95 7,885.95 7,870.575 7,870.575 7,870.575 7,876.725

Bugetul de stat

Bunuri și
servicii

7,885.95 7,885.95 7,870.575 7,870.575 7,870.575 7,876.725

9 Mateja Sedmak, Fernando Hernandez-Hernandez, Juana M. Sancho-Gil, Barbara Gornik, „Migrant children's integration
and education in Europe: Approaches, methodologies and policies” (2021) Ediciones Octaedro SL, p. 18
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2021/04/9788418615375.pdf accesat 18 februarie 2022.
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Calculele precedente au fost făcute folosind următoarele estimări:
● 10.000 de elevi anterior școlarizați în străinătate pe an
● 615 profesori care predau cursurile de limbă, cultură și civilizație românească

Cheltuielile cu bunuri și servicii includ manualele elevilor și alte materiale didactice, buget
pentru activități extracuriculare precum și pregătirea profesională a profesorilor și a
psihopedagogilor. Cheltuielile cu pregătirea profesională se diminuează începând cu anul
2024, presupunând că un număr mare dintre profesori și psihopedagogi vor avea deja
pregătirea necesară pentru a răspunde nevoilor elevilor anterior școlarizați în străinătate.

Bugetul pentru integrarea elevilor anterior școlarizați în străinătate se asigură din bugetul de
stat, prin Ministerului Educației.

7. Efectele proiectului de lege asupra legislației în vigoare

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ va fi modificată și completată Legea
educației naționale nr. 1/2011.

Inițiatori,

Simina-Geanina-Daniela TULBURE

Oana-Silvia ȚOIU
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