
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

1/3 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

Adresată: Domnului Ovidiu BURDUȘA, secretar de stat, șef al Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 05/10/2020 

Obiectul întrebării: Cu cât anume a crescut în ultimii 4 ani de învățământ, per 
total și defalcat pe fiecare din clasele I, II, III și IV, numărul real și exact al elevilor 
români din Ucraina care beneficiază de burse identitare acordate de statul român 
și care este la acest capitol proiecția bugetară pentru anul financiar 2021. 

 
Stimate domnule secretar de stat, 
 
Într-un interviu pe care l-ați acordat postului public Radio România Actualități 
(RRA) în și difuzat la 26 septembrie 20201 ați susținut, între altele: „Anul acesta 
acordăm un număr de 5.500 de burse pentru elevii etnici români care studiază 
în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română 

sau limba maternă în Ucraina. Această iniţiativă a statului român a determinat o 
creştere semnificativă a numărului de etnici români care îşi încurajează şi 

susţin copiii să înveţe în limba română”. Ați mai susținut că „Unul dintre 

planurile de viitor ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni este să 

extindem acest program de burse şi în alte state – Serbia şi Bulgaria, cu 

precădere” și „Cu siguranţă, de anul viitor vor începe şi aceste burse să 

funcţioneze în cele două state. Trebuie cuprins în programul de finanţare şi 

planul de acţiune”. 
 
Întrucât interviul a fost acordat și difuzat pe durata anului de învățământ 2020-
2021 nu este clar dacă număr de 5.500 de burse sunt acordate pentru acest an 
de învățământ sau pentru anul de învățământ trecut (1 septembrie 2019 – 31 
mai 2020).  

                                 
1 http://www.romania-actualitati.ro/ovidiu_burdusa_programul_de_burse_pentru_elevii_etnici_romani_va_fi_extins-

145629  
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De asemenea, nu este clar dacă numărul de burse invocat public de către 
dumneavoastră (5.500) este unul exact sau aproximat prin augmentare sau 
diminuare de ordinul sutelor. 
 
Urmare a interviului acordat de către dumneavoastră postului public RRA, 
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată de 
către reprezentați ai mediului asociativ românesc din Ucraina care ne-au atras 
atenția asupra următoarelor aspecte:  
 
1) cifra de 5.500 de burse identitare nu este una exactă, cu precizarea că cifra 
reală nu este cunoscută public;  
 
2) bursele identitare despre care s-a făcut vorbire în interviu nu sunt acordate în 
contul anului acesta de învățământ, ci în contul anului trecut de învățământ 
încheiat cu mai bine de 4 luni în urmă (la 31 mai 2020);  
 
3) bursele identitare care ar fi trebuit acordate în timpul și în contul anului trecut 
de învățământ (1 septembrie 2019 – 31 mai 2020) în realitate nu au fost 
acordate, niciun elev român din Ucraina nebeneficiind de ele;  
 
4) în anul acesta de învățământ (2020-2021) nu s-au acordat burse identitare 
elevilor etnici români din Ucraina, precum nu s-au acordat nici în anul trecut de 
învățământ încheiat acum mai bine de 4 luni, iar neacordarea de burse identitare 
în ultimii doi ani de învățământ nu a fost de natură să stimuleze înscrierea 
elevilor români din Ucraina în instituții de învățământ publice cu predarea în 
limba română sau în care limba română este studiată ca limbă maternă; 
 
5) în aceste condiții, necunoscându-se numărul real și exact al elevilor români 
din Ucraina beneficiari de burse identitare acordate de statul român, nu se poate 
susține că am asista la „o creştere semnificativă a numărului de etnici 
români care îşi încurajează şi susţin copiii să înveţe în limba română” în 
Ucraina. 
 
Din datele de care dispunem la Comisia pentru comunitățile de români din afara 
granițelor țării, statul român a derulat cu succes, prin fostul Minister pentru 
Românii de Pretutindeni, în anii de învățământ 2017-2018 și 2018-2019, un 
Program de burse identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele 
primare I și II), cu angajamentul asumat public de a continua, operaționaliza și 
dezvolta acest Program de burse identitare în următorii ani de învățământ. Din 
anul de învățământ 2018-2019 și până în prezent niciun elev etnic român din 
Ucraina nu a mai beneficiat, în realitate, de burse identitare acordate de statul 
român. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți punctual: 
 
1) Care este, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II, III și IV, numărul real 

și exact al elevilor români din Ucraina care beneficiază în anul curent de 
învățământ (2020-2021) de burse identitare acordate de statul român? 
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2) Care a fost, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II și III, numărul real și 

exact al elevilor români din Ucraina care au beneficiat în anul trecut de 
învățământ (2019-2020) de burse identitare acordate de statul român? 

 
3) Care a fost, per total și defalcat pe fiecare din clasele I și II, numărul real și 

exact al elevilor români din Ucraina care au beneficiat în anul de învățământ 
2018-2019 de burse identitare acordate de statul român? 

 
4) Care a fost numărul real și exact al elevilor români de clasa I din Ucraina care 

au beneficiat în anul de învățământ 2017-2018 de burse identitare acordate 
de statul român? 
 

5) Cu cât a crescut exact anual (în ultimii 4 ani de învățământ, începând cu 
2017-2018 și până în prezent), în cifre absolute și procentual, numărul elevilor 
români beneficiari de burse identitare acordate de statul român? 

 
6) Care este proiecția bugetară propusă pentru anul financiar 2021 de 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului în ceea ce privește cuantumul total al burselor 
identitare care urmează a fi acordate de statul român, conform 
angajamentelor asumate public, elevilor români din Ucraina în contul anului 
viitor de învățământ 2021-2022? 

 
7) Care este proiecția bugetară propusă pentru anul financiar 2021 de 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului în ceea ce privește cuantumul total al burselor 
identitare care urmează a fi acordate de statul român elevilor români din 
Serbia și Bulgaria în contul anului curent și celui viitor de învățământ (2020-
2021 și 2021-2022)? 

 
Orice informații suplimentare tangente cu aceste subiecte sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 




