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Raport privind exerci iul drepturilor lingvistice  
ale ceang ilor maghiari din Moldova* 

I. Evolu ia cadrului legislativ relevant pentru exerci iul drepturilor lingvistice 

1. Resursele normative relevante pentru protec ia identit ii ceang ilor 

Începând cu anul 2000, protec ia minorit ilor lingvistice din România se sprijin  pe dou  
tipuri de resurse normative: legisla ia de combatere a discrimin rii, care are în centru O.G.  
nr. 137/20001, la care se adaug  reglement rile altor piese legislative2; sistemul de protec ie a 
minorit ilor na ionale, cu prevederi sectoriale în Legea înv mântului, Legea administra iei 
locale, legile electorale. În România, au fost recunoscute drept „minorit i na ionale” comu-
nit ile numeric inferioare în raport cu majoritatea care au o prezen  istoric  pe teritoriul 

rii3. 

                                                           
* Acest raport de evaluare a situa iei actuale a respect rii drepturilor lingvistice ale persoanelor 

apar inând comunit ii maghiarilor ceang i din Moldova a fost elaborat la solicitarea dlui Csaba Sógor, 
membru al Parlamentului European, de c tre Liga Pro Europa i Centrul de Studii Interna ionale, 
ambele organiza ii neguvernamentale din România. În urm  cu zece ani, aceia i autori, Gabriel Andreescu 
i Smaranda Enache, elaboraser  sub egida Asocia iei pentru ap rarea drepturilor omului din România - 

Comitetul Helsinki i a Ligii Pro Europa „Raportul asupra situa iei ceang ilor din Moldova. Problema 
ceang ilor maghiari”. Prezenta cercetare are ca reper i adoptarea de c tre Adunarea Parlamentar  a 
Consiliului Europei, în anul 2000, a Recomand rii 1521 privind cultura minorit ii ceang ilor din 
România, având-o ca Raportor pe deputata finlandez  Tytti Isohookana-Asunmaa. Prezentul raport, 
finalizat la patru ani de la accederea României în Uniunea European , î i propune s  întreprind  o eva-
luare a situa iei respect rii drepturilor lingvistice ale minorit ii ceang ilor maghiari din Moldova, prin 
prisma evolu iei legislative i institu ionale, precum i a politicilor publice educa ionale din România i 
s  consemneze în ce m sur  recomand rile acestora au fost puse în aplicare.  

1 Republicat  în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea i completarea O.G.  
nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare (M.Of. nr. 626 din  
20 iulie 2006), dându-se textelor o nou  numerotare. 

2 Codul muncii - Legea nr. 53/2003, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i 
stimularea ocup rii for ei de munc ; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse între femei i 
b rba i; Legea audiovizualului nr. 504/2002; O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalit ii 
de tratament între b rba i i femei în cadrul schemelor profesionale de securitate social ; O.U.G.  
nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalit ii de tratament între femei i b rba i în ceea ce 
prive te accesul la bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii; Legea educa iei na ionale; Legea 
nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legea nr. 272/2004 
privind protec ia i promovarea drepturilor copilului; Legea nr. 47/2006 privind sistemul na ional de 
asisten  social  .a. 

3 În termenii art. 2 al proiectului de lege privind statutul minorit ilor na ionale din România, acestea 
reprezint  „factori constitutivi ai statului român”. Ast zi, sunt recunoscute 19 minorit i na ionale care 
au reprezentan i în Consiliul Minorit ilor Na ionale. 
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În ce prive te tradi iile înv mântului românesc în domeniul limbii de educa ie a mino-
rit ilor na ionale, acestea au fost stabilite în perioada antebelic  i apoi stabilizate prin Sta-
tutul Na ionalit ilor din 1948, care garanta educa ia în limba matern  la orice nivel, dreptul 
elevilor de a da examenele în limba matern , înfiin area de catedre la nivel universitar în 
întregime în limba na ionalit ilor. Formal, legile înv mântului adoptate dup  1948 au res-
pectat principiile Statutului Na ionalit ilor4, îns  regimul na ional-comunist al lui Nicolae 
Ceau escu a înc lcat legisla ia i a afectat în special înv mântul în limba maghiar , trans-
formând colile tradi ionale maghiare în coli mixte, reducând propor ia claselor în limba 
maghiar , repartizând absolven ii maghiari în inuturile române ti i eliminând orice mani-
festare maghiar  în coli. În cadrul acestei politici cu scopuri asimila ioniste a fost eliminat  i 
educa ia în limba maghiar  pentru ceang i.  

Constitu ia adoptat  în decembrie 1991 a asigurat un cadru favorabil drepturilor mino-
rit ilor i, ca urmare, a sus inerii limbilor minoritare. Legea fundamental  a stipulat nu doar 
protec ia, ci i dezvoltarea dreptului la identitate: „(1) Statul recunoa te i garanteaz  per-
soanelor apar inând minorit ilor na ionale dreptul la p strarea, la dezvoltarea i la exprimarea 
identit ii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase” (art. 6). Formularea dreptului la edu-

ca ie permitea legii ordinare s  introduc  prevederi cât de largi: „(3) Dreptul persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale de a înv a limba matern  i dreptul de a putea fi instruite în 
aceast  limb  sunt garantate; modalit ile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin 
lege” (art. 32)5. 

Prima schimbare legislativ  în domeniul educa iei dup  pr bu irea regimului comunist, 
din 1995, a coborât totu i standardele existente în domeniul înv mântului prin dou  cate-
gorii de prevederi: cele care pretindeau c  promoveaz  „interesele” majorit ii, în timp ce 
impuneau obliga ii menite s  afecteze minorit ile f r  ca acestea s  fie justificate de „nevoi” 
ale majorit ii i cele care per se reprezentau restric ii aduse educa iei în limba matern 6, de i 
exercitarea drepturilor recunoscute de legisla ia anterioar  corespundeau unor nevoi i nu 
aduceau prejudicii majorit ii7. Protestele comunit ii maghiare au determinat Ministerul Edu-
ca iei s  amâne punerea în aplicare a legii din 1995, iar prin intrarea la guvernare a UDMR în 
1996, al turi de coali ia de partide care a câ tigat alegerile în toamna anului 1996, legisla ia a 
fost schimbat  în sensul dolean elor comunit ii maghiare8. 

Evolu ia pozitiv  la nivel normativ, ca i a aplic rii ei, din domeniul drepturilor lingvistice 
ale minorit ilor din România între 1995 i 2001 a avut o excep ie: cazul ceang ilor din jude-
ul Bac u, regiune în care aceast  comunitate fusese supus  unui îndelungat proces de asi-

milare, spontan  sub anumite aspecte i în anumite perioade de timp, dar for at  în ultimele 
decenii. Conform Raportului din anul 2001, rezultat al investiga iilor Ligii Pro Europa i 

                                                           
4 Francesco Capotorti a citat pozitiv, în studiul s u privitor la minorit ile na ionale, mai multe pre-

vederi ale Legii înv mântului din 1968. 
5 Legisla ia minorit ilor na ionale în domeniul educa iei nu se refer  la maghiari, ci la orice 

minoritate na ional . Crearea institu iilor de înv mânt în limba matern  se face îns  la cerere, conform 
nevoilor fiec rei minorit i na ionale.  

6 Astfel, era eliminat  posibilitatea inerii examenelor în limba matern . 
7 G. Andreescu, R. Weber, Evolu ia concep iei UDMR privind drepturile minorit ii maghiare, 

Centrul pentru Drepturile Omului, Bucure ti, 1996, p. 29. 
8 Nu s-a r spuns cererii comunit ii maghiare de a avea universit i de stat în limba matern  – ci 

numai facult i i sec ii – asigurându-se posibilitatea universit ilor private.  
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APADOR-CH, ceang ii maghiari suportau presiuni i h r uiri dac  î i afirmau identitatea 
maghiar  i li se refuza inerea slujbelor în limba matern . În ciuda cererilor repetate, copiii 
maghiari nu puteau s  studieze limba maghiar , un motiv special de preocupare fiind 
supunerea copiilor la intimid ri cu posibile consecin e traumatice9. 

2. Ocazia pierdut  la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau 
minoritare 

Ceang ii maghiari sunt o comunitate istoric , iar acest lucru ar fi îndrept it recunoa terea 
lor drept minoritate na ional . Este de notat în acest sens opinia Comitetului consultativ al 
Conven ie-cadru (avizul adoptat la data de 6 aprilie 2001): „În timpul vizitei sale în România 
i în lumina diferitelor informa ii care i-au parvenit, Comitetul consultativ a putut constata un 

viu interes, din partea anumitor reprezentan i ai comunit ii ceang ilor, pentru m surile luate 
de stat în favoarea minorit ilor. Comitetul consultativ este de p rere c , având în vedere 
prezen a istoric  a ceang ilor în România i a elementelor specifice ale identit ii lor, 
autorit ile române ar trebui s  considere extinderea Conven iei-cadru la persoanele care s-au 
declarat apar inând acestei comunit i i de a examina aceast  chestiune în consultare cu 
reprezentan ii ceang ilor”10.  

Pân  în acest moment nu s-a realizat îns  o mobilizare a comunit ii care s  fi dus la o 
cerere privind recunoa terea ei ca minoritate na ional 11. Ca minoritate etnic  sau/ i ling-
vistic , minoritatea ceang ilor (maghiari) nu este îndrept it  s  primeasc  vreun sprijin de la 
stat pentru desf urarea educa iei elevilor ceang i în limba matern  i nici studierea acesteia. 
În acela i timp, autorit ile statului ori al i actori priva i nu au dreptul s  împiedice inerea 
unor cursuri de limb  maghiar  de cei care o doresc pentru copiii ceang i care o cer. 

În momentul în care ceang ii maghiari se declar  parte a minorit ii maghiare12, ei se 
bucur  de dreptul de a beneficia de utilizarea limbii maghiare în înv mânt, ca limb  de 
educa ie sau dreptul la înv area acesteia. Autorit ile au obliga ia s  accepte opinia cean-
g ilor asupra identit ii lor, de a fi parte a comunit ii maghiare din România, autoiden-
tificarea fiind un principiu fundamental. Întrucât sistemul normativ este atât de precis, doar o 
lips  de clarificare, inclusiv în cadrul ceang ilor din regiunea Bac ului explic  faptul c  atâta 
timp institu iile de la fa a locului au adus atingere, în moduri care se pot proba u or, drep-
turilor garantate prin prevederi constitu ionale i legislative13. Evolu iile mai noi arat ,  

                                                           
9 G. Andreescu, S. Enache, Raport asupra ceang ilor din Moldova. Problema ceang ilor maghiari, în 

Altera nr. 17/18, anul VII, 2002, p. 102. 
10 G. Andreescu, Avizul privind România al Comitetului Consultativ al Conven iei-cadru pentru 

protec ia minorit ilor na ionale, în Revista Român  de Drepturile Omului nr. 24/2002, p. 41.  
11 În 2004 au fost recunoscute dou  „noi” minorit i na ionale: rutenii i macedonenii. 
12 A a cum sunt, spre exemplu, vabii parte ai comunit ii germane. 
13 Conform Codului penal, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor se pedepse te cu închi-

soare de la 6 luni la 3 ani (art. 246); abuzul în serviciu prin îngr direa unor drepturi se pedepse te cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani (art. 247); abuzul în serviciu contra intereselor publice, cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani (art. 248); abuzul în serviciu în forma calificat , cu închisoare de la 5 la 15 ani i 
interzicerea unor drepturi. Neglijen a în serviciu se pedepse te cu închisoare de la o lun  la 2 ani sau cu 
amenda (art. 249); purtarea abuziv , cu închisoare de la o lun  la un an sau cu amend ; amenin area 
s vâr it  de c tre un func ionar public, cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend  (art. 250). 
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într-adev r, amelior ri în ceea ce prive te studiul limbii maghiare de elevii ai c ror p rin i o 
solicit . Standardele de comportament institu ional nu au fost îns  atinse.  

Cum ar tam, sistemul legislativ românesc nu a con inut prevederi care s  asigure perpe-
tuarea limbii materne a unor comunit i care nu au statut de minoritate na ional . Repararea 
acestei nevoi putea fi oferit  de adoptarea, de c tre România, a Cartei europene a limbilor 
regionale sau minoritare. Preambulul Cartei exprim  preocuparea i filosofia acestui instru-
ment: „protec ia limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa, dintre care unele risc , 
în decursul timpului, s  dispar , contribuie la dezvoltarea tradi iilor i a bog iei culturale a 
Europei”. Din perspectiva Cartei, dreptul de a practica o limb  regional  sau minoritar  în 
via a privat  i public  ar reprezenta „un drept imprescriptibil”.  

Având în vedere num rul persoanelor care vorbesc dialectele ceang e ti i caracterul 
tradi ional al comunit ilor din regiunile Bac ului i ale ora ului Roman, dialectele amintite 
cu caracter minoritar i regional corespund exact subiectului Cartei europene. Dialectele 
ceang e ti constituie o realitate istoric  pre ioas  în sine. Instrumentul adoptat de Consiliul 
Europei în anul 1992 este prin esen  un instrument de protec ie a limbilor, v zute asemenea 
unor specii rare ori vechi artefacte umane. În sensul Cartei, miza nu const  în men inerea 
limbii maghiare moderne în regiunea Moldovei14, ci în salvarea unor astfel de forme ale 
maghiarei medievale, fapt care nu se va reu i mult timp f r  cuplarea eforturilor statului cu 
cele ale ceang ilor în i i. Ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare 
oferea României o bun  ocazie pentru aderarea la perspectiva dus  prin Cart . Din felul în 
care alegeau din meniul oferit de Cart , autorit ile române ti ar fi demonstrat asumarea 
valorilor i spiritului european care cer Statului român nu doar s  aib  o politic  de 
recunoa tere a dialectelor ceang e ti, ci s  încurajeze utilizarea lor.  

Ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare s-a f cut, dup  ani de zile 
de la semnare, prin Legea nr. 282/200715. Conform art. 2 al legii, prevederile Cartei europene 
se aplic  urm toarelor limbi minoritare folosite pe teritoriul României: a) limba albanez ;  
b) limba armean ; c) limba bulgar ; d) limba ceh ; e) limba croat ; f) limba german ;  
g) limba greac ; h) limba italian ; i) limba idi ; j) limba macedonean ; k) limba maghiar ;  
l) limba polonez ; m) limba romani; n) limba rus ; o) limba rutean ; p) limba sârb ; q) limba 
slovac ; r) limba t tar ; s) limba turc ; ) limba ucrainean . Cu alte cuvinte, a a cum o spune 
i art. 3, au fost avute în vedere exclusiv limbile minorit ilor na ionale care se bucurau ante-

rior de propriul lor sistem de protec ie. Conform art. 7 al Legii nr. 282/2007, „Prin sintagma 
zon  în cadrul c reia o limb  regional  sau minoritar  este folosit  se în eleg unit ile admi-
nistrativ-teritoriale în care o limb  regional  sau minoritar  este folosit  de cel pu in 20% din 
num rul locuitorilor acelei unit i administrativ-teritoriale”. Se reg se te, prin urmare, exact 
cadrul definit prin Legea administra iei publice locale.  

În acest fel, ratificarea instrumentului european s-a f cut în litera, dar contrar spiritului lui. 
Actul ader rii României la Cart  nu are absolut nicio relevan  pentru situa ia limbilor 
minoritare sau regionale din ar , întrucât se pliaz  strict peste situa ia existent  la data 
adopt rii legii de ratificare. Printre victime, dialectele ceang e ti, care se vor afla sub dubla 
presiune, a tendin elor asimila ioniste spre maghiarizare (maghiara modern ) sau românizare.  

 

                                                           
14 Aceasta r spunde în schimb intereselor minoritarilor. 
15 M.Of. nr. 752 din 6 noiembrie 2007. 
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II. Evaluarea situa iei actuale a accesului la înv area limbii materne în 
jude ul Bac u  

1. Date privind situa ia demografic  din jude ul Bac u 

Datele statistice ale recens mântului din 2002 relev  faptul c  din totalul popula iei 
României de 21.680.974 persoane, minoritatea maghiar  num r  1.431.807 persoane (6,60%). 
Cât prive te num rul total al persoanelor care au declarat limba matern  maghiar , acesta este 
de 1.443.970 (6,66%) persoane. La nivelul jude ului Bac u, datele recens mântului din 2002 
înregistreaz  c  din totalul popula iei de 706.623 persoane, s-au declarat de etnie maghiar  
4.317 persoane, iar un num r de 796 persoane s-au declarat ceang i i un num r de 4.564 
persoane ca vorbitori de limb  maghiar . 

Pe de alt  parte, Asocia ia Maghiarilor Ceang i din Moldova (AMCM), cu sediul în 
Bac u, sus ine faptul c  totalul persoanelor apar inând comunit ii ceang ilor este de 243.000, 
iar situa ia cunoa terii limbii maghiare este urm toarea: 

- 181.000 nu cunosc deloc limba maghiar ;  
- 53.000 persoane adulte cunosc sau vorbesc înc  limba maghiar ; 
- 9.000 copii vorbesc sau în eleg limba maghiar . 
Estim ri ale unor autorit i locale, cum ar fi primarul comunei F r oani, dl. Adrian 

Solomon, indic  num rul persoanelor „care doresc s - i p streze identitatea” la cca 100.000.  
Datele oficiale ale recens mântului, frecvent invocate drept contraargument la pledoaria 

pentru respectarea drepturilor lingvistice ale maghiarilor ceang i, sunt nesigure. Recens -
mântul din 2002, ca de altfel nici cel anterior din 1992, nu oferea condi ii i garan ii suficiente 
pentru declararea liber  a apartenen ei etnice. Mai mult, formularul de recens mânt nu con ine 
niciun fel de întreb ri care s  poat  aduce informa ii complete asupra limbilor vorbite în 
familie sau a limbilor cunoscute, ceea ce ar oferi un tablou mai obiectiv al situa iei lingvistice 
din zon , înregistrând i inciden a celei de-a doua limbi. În condi iile în care limba maghiar  
ca limb  matern  a involuat la starea de diglosie, un recens mânt credibil ar trebui conceput 
astfel încât s  dea seama i de acest fenomen.  

Situa ia actual  a comunit ii maghiarilor ceang i din Moldova este consecin a direct  a 
îndelungatei perioade de opresiune la care au fost supu i. Un moment deosebit în recunoa -
terea oficial  de c tre Statul român a politicii de asimilare for at  practicat  împotriva maghia-
rilor ceang i din Moldova este reflectat în Raportul Comisiei preziden iale pentru analiza 
dictaturii comuniste din România prezentat de Pre edintele României dl Traian B sescu în 
fa a Parlamentului României la 18 decembrie 2006: „Politica de asimilare a regimului comu-
nist a avut consecin e dramatice i asupra situa iei ceang ilor din Moldova, comunitate for-
mat  din aproximativ 60.000 de persoane cunosc toare de limb  maghiar  în cadrul romano-
catolicilor din jude ele Neam  i Bac u. Primele încerc ri de asimilare for at  a ceang ilor 
dateaz  din perioada interbelic , Biserica Catolic  asumându- i un rol important în acest 
proces. Facilitarea pierderii identit ii lingvistice a ceang ilor i-a permis Bisericii Catolice 
oprirea asimil rii acestora în Biserica Ortodox  (ANIC, fond Pre edin ia Consiliului de 
Mini trii - Serviciul Special de Informa ii, dosar nr. 63/1942, ff. 3-6.). Ca urmare a acestor 
politici, ceang ii nu au beneficiat de slujbe religioase i educa ie în limba matern . În cadrul 
ofensivei împotriva cultelor, Partidul Muncitoresc Român s-a folosit de Uniunea Popular  
Maghiar , facilitând înfiin area, începând cu 1948, a unei re ele de aproape 40 coli cu 
predare în limba maghiar  în regiunile locuite de ceang i, acestea având menirea s  sl beasc  
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influen a Bisericii în cadrul comunit ii. colile au fost închise treptat în perioada 1953-1958. 
În anii 1970-1980, în contextul acceler rii procesului de asimilare, ceang ii care s-au declarat 
maghiari au fost persecuta i de organele de mili ie i de Securitate”. 

Suprimarea timp de peste 40 de ani a dreptului la utilizarea limbii materne i interzicerea 
pred rii limbii materne maghiare a avut consecin e dramatice. Limba matern  maghiar  a 
ajuns s  fie perceput  de tot mai mul i maghiari ceang i ca o parte revolut  a identit ii. În 
schimb, apartenen a la cultul romano-catolic a devenit factorul de identificare major, ceea ce 
este de în eles, de vreme ce limba a devenit „ilegal ”, în timp ce apartenen a religioas  este 
„legal ”, biserica romano-catolic , în plin avânt, construind chiar i în perioada comunist  un 
num r impresionant de biserici, case parohiale, cl diri i unit i de înv mânt, cu sprijin 
substan ial de la stat. 

2. Pozi ia autorit ilor de stat i a administra iei publice locale 

2.1. Institu ia Prefectului  

Echipa de evaluare a Ligii Pro Europa s-a deplasat la sediul Institu iei Prefectului 
Jude ului Bac u la data de 14 octombrie 2010 i a avut o întrevedere cu dl prefect Constantin 
Scrip i. 

Din discu ie a reie it c  i dup  zece ani Institu ia Prefectului este promotoarea unei 
politici oficiale eronate fa  de minoritatea ceang ilor maghiari, consemnat  i în Raportul 
nostru din 2001, luând ca fundament pentru tratarea acestei probleme nu legisla ia în vigoare, 
ci axioma originii române ti a ceang ilor i implicit a inexisten ei ceang ilor de limb  
maghiar . Ca urmare, pentru Institu ia Prefectului Jude ului Bac u, orice solicit ri de înv are 
a limbii materne maghiare de c tre cei care î i exprim  aceast  dolean  este catalogat  ca 
rezultat al manipul rii Uniunii Democratice Maghiare din România i reprezint  interesele 
Statului Ungar. 

Aceast  pozi ie este cu atât mai surprinz toare cu cât ea este ulterioar  Raportului privind 

analiza dictaturii comuniste în România i nu ine cont nici de evolu ia cadrului legislativ de 
protec ie a minorit ilor din România. Cu atât mai pu in este în armonie cu concluziile 
întâlnirii la nivel înalt de la Bac u din data de 11 aprilie 2008 a Pre edintelui Camerei 
Deputa ilor din Parlamentul României, dl Bogdan Olteanu i Pre edinta Parlamentului Ungar, 
dna Katalin Szili, dedicat  expres intensific rii colabor rii dintre cele dou  ri pentru 
ameliorarea situa iei ceang ilor maghiari. În acest context, nu este de mirare c  Prefectura 
Bac u, care „este reprezentantul Guvernului pe plan local”

16, nu a întreprins nici un fel de 
m suri pentru a garanta exercitarea dreptului de înv are a limbii materne17. 

Prefectura jude ului Bac u nu a ini iat nici evalu ri pentru analizarea necesarului 
educa ional sau pentru a analiza modul de desf urare a înv mântului în limba matern  
maghiar . Prefectura nu promoveaz  dialogul cu reprezentan ii maghiarilor ceang i, ignorând 
practic activitatea AMCM. Fa  de pozi ia exprimat  cu zece ani în urm , Prefectura Bac u a 
pierdut din înver unarea antimaghiar , ceea ce este un progres, dar nu a întreprins nicio 

                                                           
16 Art. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, republicat . 
17 Garantat în art. 32 alin. (3) din Constitu ia României i art. 118 i urm. din Legea înv mântului 

nr. 84/1995, republicat . 
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m sur  concret  pentru punerea în practic  a prevederilor Recomand rii 1521/2001 a 
Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei. 

Nici Prim ria Bac u nu manifest  vreun interes fa  de comunitatea ceang ilor maghiari. 
Efortul de promovare a culturii ceang ilor i a limbii maghiare în capitala jude ului, Bac u, 
este inexistent. Propunerile venite din partea AMCM privind înfiin area unui centru cultural i 
educa ional, dotat cu bibliotec , ini ierea unor manifest ri culturale ale comunit ii ceang ilor 
maghiari nu s-au bucurat de sus inere nici la nivelul municipalit ii, nici al jude ului, de i în 
Bac u tr iesc cca 20.000 de ceang i vorbitori de limba maghiar . 

Prevederile Recomand rii 1521/2001 nu sunt cunoscute i cu atât mai pu in pot fi puse în 
practic  la nivelul Institu iei Prefectului i al Municipalit ii. 

2.2. Inspectoratul colar Jude ean  

Inspectoratul colar al Jude ului Bac u este responsabil pentru implementarea prevederilor 
Legii înv mântului nr. 84/1995. În lumina legii, dreptul de a înv a limba matern  în 
înv mântul public (de stat) este garantat în art. 118 i urm., prev zând c : „Persoanele 
apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s  studieze i s  se instruiasc  în limba matern  
la toate nivelurile i formele de înv mânt, precum i la tipurile de înv mânt pentru care 
exist  o cerere suficient , în condi iile legii”.  

La nivelul I J Bac u nu exist  statistici, ci doar date vagi i contradictorii privind cererile 
de înv are a limbii materne maghiare.  

Fa  de anul 2001, s-a înregistrat totu i un progres substan ial în autorizarea pred rii limbii 
materne maghiare în înv mântul de stat i în unit ile extra colare. Dac  în anul 2001 pe 
raza de jurisdic ie a I J Bac u func ionau grupe de limba maghiar  în numai dou  localit i 
(Cleja i Pustiana), în cadrul programului extra colar, în 2010 num rul localit ilor atinge 
cifra de 24, din care predarea în colile de stat se realizeaz  în 17 localit i, iar predarea în 
unit i extra colare în 24 localit i (în unele localit i exist  ambele forme). I J a autorizat 
predarea limbii maghiare ca limb  matern  în 3 ore s pt mânal, sub num rul de ore alocate în 
mod curent pred rii limbii materne.  

Totu i, unele disfunc ii persist . De i în anul 2010 un num r de 19 p rin i i-au exprimat 
dorin a de a li se oferi copiilor lor posibilitatea înv rii limbii materne maghiare în cadrul 

colii de Arte i Meserii din comuna Luizi-C lug ra, I J nu a intervenit pentru satisfacerea 
acestor cereri, transferând decizia conducerii respectivei unit i de înv mânt de stat. Cum 
direc iunea colii vizate a pretextat respingerea cererilor prin opozi ia manifestat  de grupuri 
„spontane de p rin i” care se opun pred rii în coal  a limbii maghiare ca limb  matern , I J a 
cedat, în defavoarea aplic rii prevederilor legale. Inspectorul general dl Florin Laz r a sus-
inut în fa a echipei de evaluare c  în unele cazuri, prevederile legale nu pot fi aplicate dac  

exist  opozi ia altor p rin i sau a reprezentan ilor bisericii romano-catolice, acest cult fiind 
cunoscut pentru linia sa oficial  de combatere a folosirii limbii materne maghiare în comu-
nit ile de ceang i, în continuarea rolului s u asimilator din perioada dictaturii Ceau escu. 
Inspectorul colar general a admis existen a unor presiuni din partea bisericii romano-catolice, 
care intervine în procesul de înv mânt pân  la a impune op iuni curriculare, ceea ce 
contravine flagrant prevederilor constitu ionale.  

La nivelul I J Bac u, în ciuda complexit ii situa iei i a numeroaselor recomand ri 
interne i interna ionale, nu s-a efectuat pân  la ora actual  niciun studiu dedicat evalu rii 
cadrului de predare a limbii materne maghiare, a condi iilor materiale (spa ii, manuale, mate-
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riale didactice) sau a resurselor umane (profesori, institutori) care predau limba minorit ilor 
ca limba matern  în jude ul Bac u.  

Inspectoratul colar al Jude ului Bac u nu între ine nici un fel de dialog formal sau 
informal cu AMCM i nu se consult  cu organiza iile civice sau ale minorit ilor pentru 
elaborarea politicilor publice educa ionale de pe raza jude ului. I J nu a putut furniza echipei 
de evaluare nicio circular  adresat  direc iunii unit ilor de înv mânt de pe raza sa de res-
ponsabilitate privind noile prevederi legale care vizeaz  protec ia minorit ilor în România. 
La fel, nu a putut furniza copii ale unor circulare de îndrumare pe aceast  tem  venind din 
partea ministerului de resort.  

Inspectorul colar responsabil de înv mântul în limba minorit ilor nu cunoa te limba 
maghiar  i, în ciuda bun voin ei, nu a putut s  evalueze concret succesele sau e ecurile 
înregistrate. Solicitarea AMCM de a avea un inspector colar care s  cunoasc  limba 
maghiar  a r mas f r  ecou. În aceea i logic , inspectorul colar general dl Florin Laz r sus-
ine c  în înv mântul din jude ul Bac u nu s-au semnalat cazuri de discriminare, recu-

noscând în schimb existen a unor zone „sensibile” unde I J a numit cadre de conducere locale 
care s  cunoasc  specificit ile locale. 

Acest criteriu de promovare nu se dovede te nici pe departe infailibil. Spre exemplu, 
directorul colii de Arte i Meserii din comuna Luizi-C lug ra, dl Petre Ciurea s-a pronun at 
deschis în fa a echipei de evaluatori împotriva permiterii pred rii limbii materne în coala pe 
care o conduce. În sprijinul afirma iei sale a invocat cazul p rin ilor care, de i solicitaser  în 
scris s  le fie predat  copiilor limba maghiar  ca limb  matern , în urma unei edin e 
furtunoase organizate la coal , sub presiunea unui grup de p rin i organiza i într-o opozi ie 
„spontan ”, i-au retras cererile. Directorul nu a f cut niciun secret din partipris-ul s u în 
favoarea grupului de p rin i ostili pred rii limbii maghiare în coala sa. Ca urmare, directorul 
nu este un factor de echilibru, dimpotriv , alimenteaz  opozi ia unor „grupuri spontane de 
p rin i indigna i” care se manifest  g l gios în fiecare împrejurare când se discut  intro-
ducerea pred rii limbii materne maghiare. Directorul a insistat c  p rin ii sunt foarte indigna i 
i revolta i la ideea c  unii elevi ar putea înv a limba maghiar  i a sus inut c  nu exist  decât 

solicit ri r zle e, în ciuda celor 26 solicit ri expediate pe adresa colii de 19 p rin i, prin 
curier po tal, dup  ce fuseser  autentificate la Notariat. În ciuda evidentei lor autenticit i, 
directorul Petre Ciurea sus inea c  sunt false i au fost smulse cu for a în urma unor promi-
siuni pecuniare f cute de AMCM unor familii s race.  

Într-un registru total diferit se situeaz  directorul colii din S nduleni, unde func ioneaz  
grupe de studiu a limbii materne maghiare atât în cadrul colii de stat, cât i în forma extra-
colar . Directorul a manifestat bun voin  i a dotat grupele de limb  maghiar  cu materiale 

didactice în urma câ tig rii unui proiect în comun cu profesoarele care predau maghiara în 
coala condus  de el. În comunitate, chiar dac  cca 80% din locuitorii satului au doar cuno -

tin e pasive de limba maghiar , grupele de maghiar  sunt apreciate pozitiv atât de celelalte 
cadre didactice, cât i de autorit ile locale, iar rela ia cu preotul local este de asemenea lipsit  
de tensiuni.  

În unele comunit i în care func ioneaz  ambele forme de înv mânt, de stat i extra-
colar, p rin ii i elevii manifest  uneori preferin a frecvent rii cursurilor extra colare. 

În alte cazuri (sat Valea Mare, comuna F r oani - Forrófalva), unde predarea a început în 
2010, orele s-au desf urat într-o magazie insalubr , care abia cu timpul a devenit utilizabil . 
Din acest motiv, înv area în condi ii precare fiind traumatizant  pentru copii, num rul celor 
care au optat pentru înv area limbii materne la coala a sc zut drastic, p rin ii preferând s - i 
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trimit  copiii la unitatea extra colar . Directoarea colii de stat i-a exprimat dezacordul fa  
de predarea limbii materne, dar a ales s  respecte legisla ia în vigoare. 

Din discu iile purtate de echipa de evaluare a reie it c  coala de stat nu este întotdeauna 
un partener al sistemului extra colar, dimpotriv , unele cadre din sistemul privat au subliniat 
c  mai exist  profesori din unit ile de stat care îi admonesteaz  pe elevii care frecventeaz  
cursurile private i le scad nota la unele materii. Sistemul de stat nu ofer  nici posibilitatea 
însu irii limbii materne în cadrul orelor op ionale sau facultative. 

Profesorii care predau limba matern  în cadrul înv mântului de stat nu sunt titulariza i pe 
post. Dintre cele 40 de cadre care predau limba maghiar  în jude ul Bac u, o singur  
profesoar  din comuna Fundu R c ciuni a ob inut titularizarea pe post. 

2.3. Autorit ile administra iei publice locale  

Prim riile comunelor pe raza c rora se înregistreaz  cereri de predare a limbii materne 
maghiare au atitudini i comportamente diferite fa  de aceast  problem . 

De i prim riile nu au competen a elabor rii programelor de înv mânt, atitudinea i dis-
cursul public al primarilor, secretarilor de prim rie i consilierilor locali sunt determinante în 
privin a comportamentului adoptat de conducerile locale ale unit ilor colare.  

Spre deosebire de atitudinea cvasigeneral  de ostilitate fa  de predarea limbii materne 
maghiare i h r uirea persoanelor implicate în re elele de înv mânt privat alternativ, înre-
gistrate în urm  cu zece ani, în prezent se manifest  o palet  a atitudinilor diferite i nuan ate.  

Într-o prim  categorie s-ar putea men iona primarii i prim riile care sunt favorabile pre-
d rii limbii materne maghiare pentru doritori i care prin discursul lor public încurajeaz  
comunit ile s  promoveze respectul alterit ii i diversit ii lingvistice, etnice i culturale. Un 
exemplu în acest sens este primarul comunei F r oani, dl Adrian Solomon, preocupat de 
istoria i tradi iile comunit ii ceang ilor. Prim ria a publicat din resurse proprii o ampl  
lucrare monografic  a comunei F r oani, primarul sprijin  logistic i material coala i acord  
ajutor inclusiv entit ilor extra colare, având o bun  colaborare atât cu p rin ii, i cadrele 
didactice, cât i cu AMCM. Prim ria a dotat laboratorul de limb  matern  cu aparat TV i 
video, a asigurat zugr virea i igienizarea fostei magazii unde se desf oar  cursurile i 
asigur  anual necesarul de lemne.  

La polul opus, echipa de evaluare a primit reclama ii verbale severe din partea unor p rin i 
din comuna Luizi-C lug ra care au descris comportamentul ostil al primarului comunei, dl 
Mihai Funariu. Acesta, în repetate rânduri, s-a pronun at public împotriva pred rii limbii 
maghiare ca limb  matern , sus inând c  atât cât va fi primar va împiedica acest lucru. 
Primarul nu a putut fi intervievat direct de echipa de evaluatori care, în schimb, a avut o 
convorbire cu secretara prim riei din Luizi-C lug ra, dna Cristina Sandu. 

Dna secretar  a recunoscut c  atitudinea de ostilitate constant  a primarului comunei 
Luizi-C lug ra este o realitate i a explicat refuzul promov rii legisla iei în vigoare prin pre-
siunea la care este supus primarul din partea preo imii romano-catolice. În privin a loialit ii, 
primarul este în primul rând loial cultului c ruia îi apar ine i numai în al doilea rând 
obliga iilor legale care îi revin prin func ia pe care o ocup . Cazul primarului din Luizi-C lu-
g ra ilustreaz  înc  o dat  suprapunerea autorit ii bisericii asupra autorit ii statului, fenomen 
foarte extins în România i documentat de numeroase rapoarte ale ONG-urilor de drepturile 
omului care sunt sistematic desconsiderate de autorit ile statului român. 
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Totu i, ca o concluzie general , se poate afirma c  la nivelul autorit ilor administra iei 
publice locale exist  un grad mult mai mare de deschidere, acceptare i chiar sus inere a 
implement rii dreptului la înv area limbii materne. Dac  în urm  cu zece ani, Raportul din 
2001 consemna un num r ridicat de acte de ostilitate i h r uire din partea prim riilor, acestea 
sunt mult mai pu in numeroase, fapt ilustrat i prin sporirea de la dou  în 2001 la 24 în 2010 a 
unit ilor educa ionale alternative, i de la nici una în 2001 la 17 în 2010 a unit ilor de 
înv mânt de stat unde accesul la înv area limbii materne s-a realizat. 

2.4. Atitudinea Bisericii Romano-Catolice 

În numeroase cazuri, rezerva autorit ilor locale este direct propor ional  cu presiunea 
exercitat  de clerul romano-catolic local. i în cazul acestei atitudini s-au produs schimb ri 
semnificative. Dac  în anul 2001 raportul nostru men iona cazuri de afurisenie, excomunicare 
i amenin are la adresa acelor persoane i familii din comunitatea ceang ilor care î i pro-

clamau deschis originile maghiare i determinarea de a rezista politicii de suprimare a limbii 
materne maghiare, în prezent, din relat rile interlocutorilor locali reiese c  în sânul clerului 
romano-catolic se manifest  mai mult  toleran .  

În unele parohii, s-a admis slujirea în limba maghiar  al turi de preo i proveni i din 
Ungaria sau celebrarea în limba maghiar  a ritualului de înmormântare, în cazul familiilor 
care au solicitat expres acest lucru. La fel, la cerere, c s toriile s-au celebrat i în limba 
maghiar  (Pustiana). Sunt mai frecvente decât în urm  cu zece ani cazurile în care preo i 
romano-catolici proveni i din comunit ile locale ceang ie ti practic  bilingvismul, observa ia 
fiind valabil  în special în cazul clerului tân r. De i Biserica Romano-Catolic  i Vaticanul nu 
i-au revizuit fundamental atitudinea fa  de statutul limbii maghiare în Moldova, este evident 

c  numeroasele peti ii din partea comunit ilor locale i interven iile interna ionale, precum i 
relaxarea politicii de stat fa  de ceang ii maghiari, au contribuit la instaurarea unui climat de 
normalitate i respect al alterit ii substan ial diferit fa  de anii 1990-2000. Prin conce-
lebrarea la sfâr itul anului 2009 a sfintei liturghii, al turi de înal i ierarhi catolici din România 
i Ungaria, în limbile român , latin  i maghiar  de însu i episcopul romano-catolic de Ia i, 

IPS Petru Gherghel, cunoscut anterior pentru intransigenta respingere a utiliz rii limbii 
maghiare în bisericile din Moldova, s-a dat un semnal pozitiv ale c rui consecin e se vor putea 
m sura în timp. 

III. Înv mântul alternativ din unit ile extra colare 

Educa ia în limba matern  se desf oar  totu i, în cea mai mare parte, în afara sistemului 
înv mântului public de stat.  

Conform datelor de inute de AMCM, într-un num r de 24 de localit i din jude ul Bac u 
1.830 copiii înva  limba maghiar  în cadrul programului extra colar, al turi de cei 1.014 
elevi din colile de stat, cu implicarea a 40 de institutori sau profesori, care, în unele cazuri, 
predau la ambele forme de înv mânt, colar i extra colar. 

În marea majoritate a cazurilor, în urma refuzului de a se permite constituirea de grupe i 
predarea limbii materne în colile de stat, AMCM a recurs la crearea unui sistem paralel care 
s  vin  în întâmpinarea cererilor exprimate de p rin i. Aceast  form  de înv mânt se reg -
se te în special în mediul rural, acolo unde comunit ile de ceang i maghiari sunt numeroase 
i num rul de op iuni este ridicat.  
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În general, unit ile de înv mânt extra colar cuprind clase pre colare, primare i gim-
naziale. Unii elevi frecventeaz  simultan orele de limba matern  din colile de stat, dar i pe 
cele din unit ile extra colare private, fiind atra i de posibilitatea de a participa la activit i 
culturale, s rb tori, ateliere de deprindere a unor tradi ii. Majoritatea acestor grupe extra-
colare func ioneaz  în case r ne ti cump rate sau închiriate de c tre AMCM, dar în câteva 

cazuri (Fundu R c ciuni, Pustiana) sunt g zduite în sediile unor a ez minte culturale 
denumite „case comunitare”, construite de AMCM.  

Finan area acestei re ele de înv mânt alternativ este asigurat  exclusiv din fonduri 
externe, statul român necontribuind la finan area lor. Sprijinul statului ungar se materializeaz  
inclusiv în asigurarea unei sume anuale de cca 20.000 Ft (72 euro) care este acordat  pentru 
fiecare elev care urmeaz  cursurile de limb  matern  maghiar . Selec ia cadrelor didactice, a 
manualelor i curriculumului sunt la libera op iune a acestor entit i educa ionale. Cel mai 
adesea, condi iile oferite sunt modeste, unit ile confruntându-se cu s r cia resurselor materiale. 

Copiii sunt împ r i i în grupe de studiu conform vârstei lor i a cuno tin elor de limba 
matern , tiut fiind c , pe de o parte, dialectele ceang ilor difer  de limba maghiar  literar , 
pe de alt  parte, ca urmare a presiunii de mai multe decenii i interdic iilor de tot soiul, vor-
birea limbii materne este apanajul cvasiexclusiv al genera iilor mature, dac  nu direct a per-
soanelor de vârsta a treia. Represiunile îndelungate i atmosfera negativ  din jurul vorbirii 
limbii materne au culminat cu refugierea vorbitorilor în clandestinitate, netransmiterea limbii 
de la p rin i la copii pentru a-i proteja, dispari ia tradi iei bilingvismului. 

Cadrele didactice din înv mântul extra colar sus in c  în unele comunit i exist  presiuni 
difuze, dar constante, împotriva p rin ilor ai c ror copii frecventeaz  cursurile de limba 
matern  extra colare. P rin ii din unele comunit i (Cleja) confirm  c  preotul local amenin  
i acum cu excluderea de la miruire a copiilor care frecventeaz  aceste unit i extra colare. 

Declinul vorbirii limbii materne se datoreaz  în ultima perioad  i migr rii de la sat la 
ora , înlocuirii familiei multi-genera ionale cu familia mono-genera ional  i emigr rii masive 
a persoanelor tinere în str in tate, în special în Italia i Spania, ale c ror limbi sunt mai u or 
de deprins pentru ceang i i a c ror religie, catolic , coincide cu afilierea religioas  a cean-
g ilor. Ca urmare, cunoa terea limbii materne de c tre copii este precar . 

Din discu iile purtate a reie it dorin a cadrelor didactice i a p rin ilor ca orele de limb  
matern  s  se desf oare în cadrul sistemului de stat, ceea ce ar oferi un cadru adecvat i 
resurse potrivite. Nu mai pu in, predarea limbii materne în colile de stat i-ar conferi statut de 
legitimitate i ar contribui la reînvierea dialectelor ceang ilor, iar persoanele care vorbesc 
aceast  limb  nu ar mai sim i presiunea care le determin  s  practice limba în clandestinitate.  

Predarea limbii materne în cadrul a numeroase entit i extra colare este un progres real 
fa  de situa ia din 2001, în special datorit  faptului c  aceste forme de înv mânt ob in rela-
tiv u or aprob rile necesare de la autorit ile competente, iar controalele abuzive, h r uielile i 
agresiunile din urm  cu zece ani par a fi încetat.  

Totu i, lipsirea comunit ii ceang ilor de dreptul de a înv a limba matern  în colile de 
stat poate avea, pe termen mediu i lung, consecin e nedorite. Lipsit  de legitimarea oficial , 
limba matern  maghiar  va continua s  fie amenin at  cu diglosia. Pe de alt  parte, predarea 
în unit i extra colare a unei materii din trunchiul comun, de c tre cadre ale c ror metode i 
valori nu se înscriu neap rat în curricula dezirabil , pot distorsiona sensul înv rii limbii 
materne. De altfel, echipa de evaluare a putut observa în una din unit ile extra colare vizitate 
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prezen a unei persoane care afi a pe tricou un slogan provenind din arsenalul propagandistic 
al unei mi c ri maghiare extremiste. 

IV. Concluzii 

Comparând datele Raportului din 2001 cu cele sintetizate în cadrul evalu rii actuale, se 
înregistreaz  urm toarele evolu ii pozitive: 

- sporirea semnificativ  a num rului elevilor care au acces la înv area limbii materne 
maghiare; 

- sporirea semnificativ  num rului localit ilor în care se pred  limba matern  maghiar ; 
- sporirea num rului de unit i de înv mânt de stat care asigur  predarea limbii materne 

maghiare; 
- predominan a atitudinii tolerante a unor directori/ profesori/ autorit i locale/ preo i; 
- diminuarea substan ial  a atitudinilor agresive, na ionaliste, a h r uielilor i icanelor 

administrative menite s  descurajeze înv area limbii materne maghiare.  
S-a constatat îns  i persisten a, chiar dac  într-o propor ie mult redus , a unor practici 

negative semnalate în raportul anterior: 
- continuarea politicii de a limita accesul la înv area limbii materne maghiare în sistemul 

înv mântului public (de stat); 
- lipsa m surilor de implementare a Recomand rii 1521/2001 a Adun rii Parlamentare a 

Consiliului Europei privind cultura minorit ii ceang ie ti din România, în special predarea 
limbii materne în carul unit ii colare de stat, informarea p rin ilor privind prevederile favo-
rabile înv rii limbii materne, sprijinirea de c tre Statul Român a asocia iilor reprezentând 
ceang ii, realizarea unui recens mânt capabil s  reflecte obiectiv realit ile lingvistice, ela-
borarea de programe privind cultura ceang ilor, documentarea i studierea caracteristicilor 
lingvistice i etnologice ale ceang ilor, revitalizarea economic  a zonei locuite de ceang i; 

- lipsa m surilor afirmative pentru protec ia drepturilor lingvistice ale comunit ii 
ceang ilor maghiari; 

- elaborarea de politici publice locale care nu reflect  evolu ia cadrului legislativ de 
protec ie a minorit ilor din România; 

- continuarea ingerin ei Bisericii Romano-Catolice în activitatea i deciziile din sistemul 
public de înv mânt. 
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ANEXA I. Num rul elevilor care înva  limba matern  maghiar  în Jude ul Bac u 

  
1. Tabel cu localit ile din Jude ul Bac u cu num rul copiilor înscri i la orele de 

limba maghiar  în colile de stat, conform datelor Asocia iei Maghiarilor Ceang i din 

Moldova 

 

Num r Localitate Num rul copiilor 

înscri i 

1. Buda 41 
2. Ciucani 24 
3. Gioseni 29 
4. Frumoasa 80 
5. Cleja 33 
6. Fundu R c ciuni 214 
7. Vladnic 103 
8. Lespezi 127 
9. Arini 140 

10. Pustiana 52 
11. Somu ca 43 
12. Galbeni 44 
13. Co nea 39 
14. Coman 17 
15 Bac u 12 
16. Valea Mare 8 
17. Tuta 8 

 TOTAL 1.014 
 

Num rul copiilor care frecventeaz  cursurile extra colare este de aproximativ 1.830 în cele 
24 de localit i unde func ioneaz  astfel de grupele, formate de c tre profesori, pe baza 
nivelului de cunoa tere al limbii materne maghiare i a dialectelor ceang ie ti. 
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2. Tabel cu num rul elevilor participan i la lec iile de limba matern  în afara 

programului colar, conform Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului 

 

Localitatea Comuna 

Nr. 

unit i 

colare 

în 

localitate 

Nr. 

total 

elevi 

în 

coli 

Nr. total 

elevi  

în 

gr dini e 

Nr. elevi 

înscri i  

(pe baz  de 

cerere) la ore 

de limba 

matern  din 

coli 

Nr. elevi 

participan i 

la lec ii de 

limba 

matern  în 

afara 

programului 

colar 

Fundu 
R c ciuni 

R c ciuni 1 266 35 214 21 

Dumbr veni R c ciuni 0 0 22 0 9 
Cleja Cleja 1 318 100 33 45 
Buda Cleja 1 219 84 41 35 

omu ca Cleja 1 170 53 43 38 
Valea Mic  Cleja 1 33 35 0 48 
Ciucani R c ciuni 1 43 35 24 74 
Coman S nduleni 1 168 27 17 88 
Vladnic Parincea 1 142 44 103 22 
Pustiana Pârjol 1 111 37 54 15 
Lespezi Gârleni 2 507 169 112 35 
Luizi-
C lug ra 

Luizi-
C lug ra 2 430 132 0 76 

Bac u Bac u 1   4 10 
Co nea Ag  1 38 17 38 20 
Valea  
Seac  

Nicolae 
B lcescu 2 271 45 0 30 

Tuta Tg. Trotu  1 212 111 0 42 
Gioseni Gioseni 1 450 100 30 60 
Nicolae 
B lcescu 

Nicolae 
B lcescu 1 350 100 0 18 

Frumoasa Balcani 1 400 139 80 38 
Arini G iceana 1 161 50 139 30 
Valea Mare F r oani 1 178 50 7 26 
Nicore ti Pârg re ti 1 120 20 0 40 

Galbeni 
Nicolae 
B lcescu 

1 164 42 44 57 

       983 877 
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Exist , deci, o diferen  dintre datele MECTS i cele ale Asocia iei Maghiarilor Ceang i 
din Moldova, ceea ce se poate explica prin neînregistrarea unor participan i la cursurile de 
limba maghiar  sau fluctua iile legate de frecven . 

 
3. Tabel cu efectivele de elevi pe case, la nivel de jude , care solicit  studiul limbii 

materne i studiul istoriei i tradi iilor minorit ilor la începutul anului colar 2010-

2011, conform Inspectoratului colar Jude ean Bac u 

 

1 coal  Limb  
predare

Clasa 
I 

Clasa 
II 

Clasa 
III 

Clasa 
IV 

Clasa 
V 

Clasa 
VI 

Clasa 
VII 

Clasa 
VIII 

Ciclu 
liceu  

IX-XII 

2 coala 
cu 
clasele 
I-VIII 
Co nea 
structur  
a colii 
Ag  
com. 
Ag  

Român 5 4 3 5 7 6 8 6 - 

3 coala 
de Arte 
i 

Meserii 
Frumoasa 
com. 
Balcani 

Român 10 8 7 9 18 12 11 12 - 

4 coala 
de Arte 
i 

Meserii 
Cleja 
com. 
Cleja 

Român 2 3 4 2 2 5 4 5 - 
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ANEXA II. Programul misiunii de evaluare 

 
Pentru evaluarea situa iei din teren a pred rii limbii materne maghiare în jude ul Bac u i 

compar rii politicilor publice actuale cu cele implementate în urm  cu 10 ani, o echip  a Ligii 
Pro Europa, compus  din Smaranda Enache copre edint , Judit-Andrea Kacsó, consilier 
juridic i Katalin Szikszai, etnolog, a efectuat între 13-15 octombrie 2010 o vizit  în jude ul 
Bac u. 

În cadrul misiunii de evaluare, echipa Ligii Pro Europa a avut întrevederi la nivelul 
autorit ilor publice ale jude ului Bac u cu Prefectul Jude ului Bac u, dl Constantin Scrip i, 
cu inspectorul colar general dl Florin Laz r, iar la nivel local au avut loc întâlniri cu 
reprezentan i ai autorit ilor locale din centrele de comun  vizitate, între al ii cu primarul 
comunei F r oani, dl Adrian Solomon i cu dna Cristina Sandu, secretara Prim riei comunei 
Luizi-C lug ra.  

În cadrul aceleia i misiuni de evaluare, echipa Ligii Pro Europa a avut întâlniri cu 
conducerea Asocia iei Maghiarilor Ceang i din Moldova (AMCM), cu sediul în Bac u: dl 
Adrian Solomon – pre edinte, dl Andrei Borto – vicepre edinte, dl Attila Hegyeli – 
responsabil pentru programul de înv mânt i dna Éva Ferencz – responsabil educa ional. 
AMCM este organizatorul, coordonatorul i finan atorul re elei extra colare de predare a 
limbii materne maghiare. Totodat , AMCM este asocia ia care, de dou  decenii, reprezint  
interesele maghiarilor ceang i din Moldova. 

Pe parcursul deplas rii în satele i comunele unde func ioneaz  unit i colare i 
extra colare de predare a limbii materne, echipa Ligii Pro Europa a vizitat unit i colare i 
extra colare, centre comunitare i a intervievat profesori i institutori care predau limba 
matern  maghiar , precum i p rin i i elevi. 

Programul vizitei echipei Ligii Pro Europa în jude ul Bac u a fost urm torul: 
13 octombrie – Întâlnire cu conducerea AMCM; 
14 octombrie – Întrevederi la Prefectura jude ului Bac u i Inspectoratul colar Jude ean. 

Vizite la unit ile colare i extra colare din localit ile Valea Mare, F r oani, Cleja, Buda, 
Fundu R c ciuni, discu ii cu autorit i locale, cadre didactice, p rin i; 

15 octombrie – Vizite în unit ile colare i extra colare din Luizi-C lug ra, Coman, 
Pustiana, discu ii cu reprezentan ii prim riilor, cadre didactice i p rin i. 

 
 


