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Întrebare scrisă 

adresată Doamnei Ministru al Educației Naționale 

MONICA ANISIE 

 
Obiectul întrebării scrise: Situația juridică a Liceului pedagogic „Taras Șevcenko” din 

Sighetu Marmației, județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din 

România. 

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

 Cu fiecare modificare a Conducerii Ministerului Educației Naționale, am adus la 

cunoștința miniștrilor, inclusiv d-voastră, problemele cu care se confruntă învățământul liceal în 

limba ucraineană și implicit Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, 

județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România.  

 Este foarte bine cunoscut faptul că Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” vine în 

întâmpinarea  necesităților de educație în limba ucraineană a elevilor din localitățile cu populație 

majoritar ucraineană: Valea Vişeului, Bistra, Crasna Vișeului, Rona de Sus, Coştiui,  Crăciunești, 

Bocicoiul Mare, Lunca la Tisa, Tisa, Remeți, Teceul Mic, Poienile de sub Munte, Repedea, 

Ruscova, Sighetu-Marmației din județul Maramureș, precum şi elevilor ucraineni din județul 

Satu-Mare, unde conviețuiesc peste 60 % din etnicii ucraineni din țara noastră. 

Una dintre problemele, pe care, de altfel, o cunoașteți foarte bine, se referă la reparațiile 

urgente de care are nevoie clădirea unde funcționează liceul, reparații ce sunt blocate de situația 

juridică a imobilului, proces care stagnează, de foarte mulți ani, din cauza lipsei de interes, 
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închistare și manifestări de birocratism a unor funcționari din cadrul M.E.N. și a UAT Sighetu 

Marmației.  

După toți acești ani, un oarecare interes dat a putut fi observat la data de 11 aprilie 2019, 

când Corpul de control al Ministerului Educației Naționale s-a deplasat la Sighetu Marmației 

pentru a se convinge de problemele cu care se confruntă unicul liceu cu predare în limba 

ucraineană din țara noastră.  

Astfel, a fost inițiată o întâlnire, la care au participat reprezentanți ai M.E.N., UAT 

Sighetu Marmației, Liceului ,,Taras Șevcenko”,  Uniunii Ucrainenilor din România, Clubului 

Școlar Sportiv 2, I.S.J. MM, la care toți au constatat că singura  soluție fiabilă constă în 

parcurgerea a două etape și anume : MEN propune un proiect de OUG pentru a trece imobilul în 

care funcționează liceul ,,Taras Șevcenko” în administrarea UAT Sighetu Marmației, Primăria 

Sighetu Marmației emite o HCL prin care pune la dispoziția Clubului Școlar Sportiv 2 săli 

(precum cele din incinta imoblilului situat în P-ța Libertății nr. 22) sau a imobilului situat în 

str. Dragoș Vodă, nr. 244, necesar pentru desfășurarea activității Clubului Școlar Sportiv .  

Toți cei prezenți la întâlnire, inclusiv elevii, părinții, colectivul didactic au primit 

asigurări că problema liceului ,,Taras Șevcenko” va fi remediată în cel mult o lună de la acea 

întâlnire. 

În astfel de condiții, pentru anul școlar 2019-2020, au luat ființă două clase de a IX-a, o 

grupă de grădiniță, însă, după mai bine de 1 an, situația a rămas identică, liceul pierzând mai 

multe proiecte privind modernizarea acestuia (o problemă mai mult decât stringentă), neputându-

se asigura un cadru favorabil pentru desfășurarea cursurilor la standarde europene.  

 În astfel de condiții, stimată doamnă Ministru, vă rog să-mi  răspundeți la următoarele 

întrebări: 

1. Cât va dura această stare de indiferență și nepăsare vis-a-vis de liceul Pedagogic 

„Taras Șevcenko”? 

2. Care este stadiul Hotărârii de Guvern pentru ca Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” 

din Sighetu Marmației să intre în legalitate? 

3. Care au fost motivele ce au dus, ca după mai bine de un an, situația juridică a liceului 

să nu fie remediată, astfel ajungându-se la pierderea proiectului aprobat prin PNDL 2 

în valoare de 937.174,00 lei ? 

 



În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei 

Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât oral, cât și în scris. 

 

 




