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ÎNTREBARE 
 

Adresată: Doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educaţiei și Cercetării 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat  

Subiectul întrebării: Explicaţii privind organizarea procesului educaţional pe 

perioada pandemiei 

Obiectul întrebării: 

Stimată Doamnă Ministru, 

Am luat cu toţii act de intenţia dumneavoastră de a redeschide unităţile de 

învăţământ în acest an școlar, începând de la gradiniţe și până la universităţi. După cum 

bine știţi, în România, clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările – într-un cuvânt, 

infrastructura educaţională – nu este la un nivel foarte ridicat. Şcolile din zonele 

marginalizate din ţară, în special din mediul rural, sunt slab dotate, iar condiţiile de 

studiu sunt precare. Cele din mediul urban, deși au condiţii mai bune, multe dintre ele 

sunt supraaglomerate. Unul din patru elevi din mediul urban merge la o şcoală 

supraaglomerată, iar în multe dintre aceste școli se învaţă în mai multe schimburi. 

Clasele supraaglomerate sunt sub nivelul optim pentru activităţile didactice și foarte 

periculoase pentru copii și personalul didactic în ce privește riscul de infectare cu noul 

coronavirus. 

Dumneavoastră și colegii dumneavoastră din guvern vorbiţi despre întâlniri de 

lucru online cu omologi din statele membre ale Uniunii Europene și despre care sunt 

planurile celorlalţi pentru a reveni la cursuri. Omiteţi însă faptul că investiţiile în 

infrastructura educaţională din România au fost realizate pe un model necoordonat și 

descentralizat, determinat de nevoi de moment şi fonduri limitate, și nu pe baza unei 

abordări strategice, conform rapoartelor Băncii Mondiale. Totodată, omiteţi faptul că 
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Guvernul Orban a redus bugetul Ministerului Educaţiei cu peste 2 miliarde de lei la 

rectificarea bugetară din luna noiembrie 2019 și a oferit doar 2,7% din PIB Educaţiei și 

Cercetării în proiectul Bugetului pe 2020. 

În atare condiţii, în numele a mii de părinţi și cadre didactice vă rog să 

răspundeţi: 

- Cum puteţi asigura distanţarea socială la școală în aceste condiţii? 

- Cum veţi proteja sănătatea copiilor și cadrelor didactice în actualele unităţi de 

învăţământ? 

- Care sunt proiectele de investiţii în infrastructura educaţională pe care le-aţi 

demarat în acest an? 

- Luaţi în calcul să încheiaţi acest an școlar mai devreme și să vă pregătiţi 

corespunzător pentru următorul an școlar? 

- Ce măsuri aţi luat pentru copiii ai căror părinţi nu le pot asigura mijloace 

tehnice, laptop/telefon smart/tabletă și acces la internet pentru a participa la 

cursurile online devenite obligatorii? 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Cu respect, 

Deputat PSD Nicolae Georgescu  

 




