ACCESUL IMIGRANȚILOR UCRAINENI LA SISTEMUL DE EDUCAȚIE DIN ROMÂNIA

Cadrul legal specific:
-

OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și
pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară;

-

Ordinul ministrului educației nr. 3.363/20.03.2022;

-

Ordinul ministrului educației nr. 3.325/02.03.2022.

Toți copiii ucraineni aflați pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecţie,
potrivit legii azilului, vor beneficia de drept la educație în unităţile de învăţământ din
România, în aceleaşi condiţii și cu finanțare din aceleași bugete ca pentru antepreşcolari,
preşcolari şi elevii români. Aceşti copii vor avea drept la cazare gratuită în internatele
şcolare, drept de alocaţie de hrană, drept de a primi rechizite, îmbrăcăminte, încăl țăminte
şi manuale școlare.
Cererile de înscriere pentru preșcolari/elevii din zona conflictului armat din Ucraina
pentru care se solicită:
a) calitatea de audient,
b) numai participarea la activitățile educative extracurriculare, sau
c) școlarizarea celor cu dizabilități în unități complexe de asistență medicală de

tip spital
pot fi depuse/transmise atât în format letric, cât și în format electronic, la inspectoratul
școlar, de către unul dintre părinți/reprezentantul legal la sediile inspectoratelor școlare
județean/al municipiului București pentru elevii minori sau direct de către elevi, dar numai
în cazul în care aceștia din urmă sunt majori. De asemenea, cererile de înscriere pot fi
formulate, după caz, de către reprezentantul autorității competente/coordonatorul
Grupului operativ pentru minori neînsoțiți.
AUDIENT = elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă,
la cerere, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc
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și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor
diferențe, ulterior va dobândi calitate de elev.

Cererile formulate vor fi analizate de Comisia specializată din cadrul inspectoratului școlar
în termen de cel mult o zi de la data depunerii lor.
Comisia inspectoratului va decide unitățile de învățământ în care vor fi repartizați
preșcolarii/elevii solicitanți, urmând a aduce la cunoștința părinților/reprezentantului
legal unitatea unde aceștia au fost repartizați.
La intrarea în colectivitate, elevii ucraineni vor beneficia de examinarea stării de sănătate
în unităţile de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare, şi li se va elibera un document
medical pentru înscriere.
Ulterior dobândirii statutului de audienți, aceștia au următoarele drepturi:
a) participarea la activitățile educative;
b) dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, pentru

elevii care nu sunt deplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care
suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă
mai mare de 4 săptămâni;
c) dreptul de a beneficia de facilitățile pentru transportul local în comun, pe tot

parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați în unitățile de
învățământ preuniversitar din România;
d) dreptul de a benefica de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la

lit. c), pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale precum și cei
pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială.
În momentul de faţă, copiii ucraineni au posibilitatea să studieze în limba ucraineană
maternă sau limba ucraineană maternă în cele 64 de unităţi şcolare din localităţile în care
ucrainenii reprezintă o pondere semnificativă din populația totală a localității respective,
din judeţele: Maramureş, Suceava, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Botoşani, Satu Mare şi
Tulcea. Procesul de învățământ se desfășoară sub două forme:
a) Învățământ în limba maternă organizat de IȘJ Maramureș, IȘJ Suceava, IȘJ Timiș, IȘJ

Caraș Severin și IȘJ Satu Mare;
b) Studiul limbii materne organizat de IȘJ Maramureș, IȘJ Suceava, IȘJ Timiș, IȘJ Caraș
Severin, IȘJ Satu Mare, IȘJ Botoșani, IȘJ Arad, și IȘJ Tulcea.
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STUDENȚII IMIGRANȚI UCRAINENI SE POT ÎNSCRIE ÎN UNIVERSITĂȚILE ROMÂNEȘTI
FĂRĂ ACTE DE STUDII
Tinerii ucraineni se pot înscrie ca studenți la programe de licență, master sau doctorat, la
facultățile din România chiar și fără acte de studii, pe locuri bugetate de minister sau de
universități, iar studenții de alte naționalități din Ucraina la cele cu taxă, chiar în cursul
acestui an universitar.
În cazul în care studentul sau studentul doctorand nu poate dovedi studiile parcurse prin
documente emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o anterior
în Ucraina, instituția de învățământ superior din România evaluează, pe baza unor criterii
proprii și cu respectarea bunelor practici internaționale, rezultatele învățării, competențele
și abilitățile și decide cu privire la recunoașterea și acordarea creditelor de studii
transferabile.
Studentul sau studentul doctorand aflat în situația menționată mai sus „va prezenta
instituției de învățământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele
care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat
La momentul actual în trei universități din România există predare în limba ucraineană:
Universitatea din București, Universitatea „Babeș Bolyai” și Universitatea din Suceava.

OFICIUL CREȘTIN PENTRU DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI
Timișoara, office@ocdl.ro

