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Către:   Ministerul Educației 

  Domnul ministru Sorin-Mihai Cîmpeanu 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și                                         

vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții 

ÎNTREBARE 

Ce soluții veți adopta pentru ca elevii, profesorii și părinții să nu mai fie afectați de 

impredictibilitatea învățământului şi structurii anului școlar? 

Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere nemulțumirile reclamate de organizațiile elevilor, părinților, dar și a cadrelor 

didactice cu privire la impredictibilitatea învățământului şi structurii anului școlar, a problemelor apărute 

în organizarea testării elevilor, lipsa mijloacelor de învățare online şi eliminarea anumitor materii de la 

olimpiadelor școlare vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

• Aveți în vedere să reglementați la nivel de legislație primară sau secundară pentru structura 

anului școlar, datele de începere și finalizare a cursurilor, zilele pentru examenele naționale și 

așa mai departe pentru a nu bulversa an de an elevii, profesorii și părinți, pentru a crește calitatea 

actului educațional și pentru a exista o predictibilitate a parcursului educațional? 

• În urma emiterii Ordinului de ministru al educației din 30 decembrie 2021 pentru reluarea 

organizării olimpiadelor și concursurilor școlare naționale și internaționale de ce ați eliminat 

„Olimpiada Națională de limba engleză”, „Olimpiada de limba şi literatura română” şi 

„Olimpiada de istorie”, la care participau anual mii de elevi? 

o Așa cum știți, olimpiadele şi concursurile recunoscute de Ministerul Educației le permit 

elevilor să obțină burse de performanță, iar materiile eliminate sunt specifice profilului 

uman și astfel vor fi create inechități între elevii ce studiază diferite profile. 

• Care este situația cu testele de salivă pentru depistarea COVID-19 de la nivelul unităților 

școlare, având în vedere problemele cu achizițiile acestora, dar și declarațiile Departamentului 

pentru situații de urgență care a anunțat că din cauza ponderii mari a rezultatelor false 

înregistrate se va propune eliminarea lor? Totodată, dumneavoastră ați precizat că din cei 27.000 

de copii depistați ca fiind infectați cu virusul SARS-COV-2, majoritatea au efectuat teste de 

salivă? 

o Aveți în vedere introducerea altor tipuri de teste pentru depistarea COVID-19 în rândul 

elevilor și cadrelor didactice? 

• Care este în prezent situația elevilor care nu au acces la tehnologia necesară pentru 

desfășurarea școlii online, având  în vedere că în urmă cu un an erau peste jumătate de 

milion de copii care nu au putut participa la cursuri din cauza lipsei de echipamente sau a 

internetului? 

o Aveți în vedere promovarea unor măsuri pe termen lung pentru dotarea cu aparatură 

și acces la internet a copiilor din mediul rural și urban mic, care să poată accesa 

școala online în orice situație, fie că este vorba de pandemie sau alte condiții care 

îi împiedică să ajungă fizic la cursuri? 

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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