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 Obiectul ȋntrebării scrise: Modul în care se va desfășura anul școlar 2020-2021. 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

 

 Noul an școlar va reprezenta un adevărat test pentru sistemul educațional românesc, dar 

și pentru cei care sunt responsabili de acesta, fiind plin de provocări, la care decidenții trebuie să 

răspundă prompt și să fie pregătiți să-și asume măsuri drastice, într-un timp scurt, pentru 

prevenirea infectării elevilor, a personalului didactic și a celui auxiliar, cu noul tip de 

Coronavirus. 

 Acest lucru se poate întâmpla doar prin adoptarea unor măsuri eficiente, care să poată fi 

implementate în absolut toate unitățile școlare, indiferent de mediul în care acestea se află. 

 Pe lângă măsurile îndreptate către partea de logistică a unităților școlare, trebuie gândită 

o strategie prin care toate cadrele didactice să fie responsabilizate și implicate în adoptarea și 

implementarea reglementărilor care au ca scop prevenirea infectării acestora și a elevilor cu noul 

virus. Această strategie este necesară pentru a ne feri de situațiile în care anumite cadre didactice 

omit luarea de măsuri de prevenție datorite unor convingeri personale.   

Cuvântul de ordine în aceste zile trebuie să rămână „distanțarea”, iar unitățile școlare nu 

sunt singurele locuri pentru care trebuie luate măsuri în vederea protecției elevilor, microbuzele 

școlare constituind, la rândul lor, un factor de risc, în special în zonele, în care numărul de 

microbuze nu compensează numărul elevilor.  

Am sesizat, în trecut, problema microbuzelor insuficiente, preponderent în județele aflate 

la granița României, însă se pare că nu au fost luate măsurile necesare pentru a asigura suficiente 
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mijloace de transport în comun pentru elevi, acest lucru fiind cu atât mai grav, cu cât accesul 

gratuit la educație al copiilor nu include doar procesul de predare-învățare, ci și posibilitatea 

elevilor de a ajunge, în siguranță, la unitățile de învățământ.     

  Toate aceste incertitudini care planează asupra sistemului educațional din această 

perioadă nu fac altceva decât să diminueze încrederea părinților, a profesorilor dar și a elevilor în 

posibilitatea decidenților de a le asigura un învățământ de calitate, în cele mai sigure condiții. 

 Lipsa unor informații clare asupra modului în care se vor desfășura cursurile precum și 

anumite neconcordanțe în discursurile pe tema educației accentuează starea de incertitudine.

  Având în vedere situația prezentată mai sus, stimată Doamnă Ministru, vă rog să-

mi precizați următoarele: 

1) Dacă pot fi aplicate la toate unitățile de învățământ normele legate de modul de 

desfășurare a anului școlar 2020-2021?  

2) Au fost instruite cadrele didactice cu privire la modul în care trebuie să se comporte 

în această perioadă? Cine va verifica dacă aceștia respectă reglementările în vigoare? 

3) Au fost achiziționate materialele sanitare și de protecție precum și materialele 

promise de către Ministerul Educației și Cercetării pentru pregătirea online a elevilor 

dar și pentru dotarea sălilor de clasă? 

4) Ce măsuri au fost adoptate pentru a se respecta distanțarea sociale în microbuzele 

școlare, în special acolo unde acestea sunt insuficiente? 

 

 În conformitate cu dispozițiile Regulamentul comun al Camerei Deputaților şi Senatului, 

doresc un răspuns formulat în scris. 

 

 




