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Obiectul ȋntrebării scrise: Situația Grădiniței PP NR. 1 Lugoj, cu predare în limba ucraineană. 

      

Stimată doamnă Ministru, 

 

 Într-o perioadă în care o bună parte dintre români sunt preocupați de modul cum se vor 

întoarce elevii la școală, având în vedere numărul mare de noi cazuri de infectări cu SARS-

COV 2 și măsurile de siguranță pe care Ministerul Educației și Cercetării le va impune unităților 

școlare, ne scapă din vedere faptul că încă există multe unități școlare care nu își pot desfășura 

activitățile din cauza stării degradabile a clădirilor.   

Dacă în alți ani, starea deplorabilă a unor clădiri în care învață elevii, era un subiect 

principal înainte de începerea anului școlar, lucru care punea presiune pe decidenți, în acest an, 

odată cu pandemia de Coronavirus, astfel de subiecte au fost date uitării, cel puțin în anumite 

zone, unde atenția a fost focalizată pe modul în care vor funcționa unitățile școlare în pandemie. 

 Un astfel de exemplu, care pune în lumină proastă sistemul educațional, îl regăsim la 

Grădinița PP Nr. 1 din Lugoj, județul Timiș, mai exact la grupa cu predare în limba ucraineană, 

care funcționează într-o anexă separată de Gradinița cu program prelungit nr. 1. 

 La această grupă cu predare în limba ucraineană, sunt înscriși un număr de 23 copii cu 

vârste cuprinse între 2 și 6 ani, la care se mai adaugă alți 3 copii înscriși în această vară. Din 

păcate, condițiile în care vor învăța acești preșcolari, începând cu data de 14 septembrie, lasă de 

andreea.dinu
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dorit.   Ca urmare a ultimei mele vizite în jutețul Timiș, mai mulți cetățeni mi-au sesizat 

condițiile deplorabile în care studiază copii la grupa cu predare în limba ucraineană.  

 Anexa clădirii nu a fost renovată în ultimii ani, acoperișul necesită reparații urgente, la 

fiecare ploaie tavanul se umezește și apare mucegaiul, fațada clădirii este neizolată, iar cărămida 

se cojește, pereții grădiniței sunt cuprinși de mucegai de diferite tulpini (negru, alb, gri), un lucru 

care sporește creșterea apariției bolilor respiratorii, atât pentru personalul didactic, cât și pentru 

micuții preșcolari.  

Mai mult, vestiarul și toaleta copiilor, pe lângă faptul că sunt în aceeași încăpere, nu au 

nicio sursă de căldură și apă caldă, nici măcar iarna, când, în interior, temperatura atinge cote 

negative. 

Având în vedere cele de mai sus, stimată Doamnă Ministru, vă rog să-mi comunicați, în 

scris,  următoarele: 

1) Ministerul pe care îl conduceți cunoaște situația  secției cu predare în limba ucraineană 

din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 din Municipiul Lugoj?  

2) Cum preconizați că vor putea fi respectate măsurile de protecție impuse de Ministerul pe 

care îl conduceți, în condițiile în care măsurile de igienă sunt greu de aplicat, dată fiind 

starea clădirii? 

3) Ce măsuri va întreprinde Ministerul Educației și Cercetării pentru ca situația Grădiniței 

cu Program Prelungit Nr. 1 din Municipiul Lugoj, să nu se repete și în alte județe ale 

țării?    

  

 

 




