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A/PRO Europa/29/19.05.2020 

 

 

ÎNTREBARE 
 

Către: Ministerul Educației și Cercetării 

Doamnei Ministru Monica Anisie 

 

Obiectul întrebării:  
 

În ce condiții vor putea participa elevii din clasele  a VIII-a și a XII-a, 

care locuiesc la o distanță mai mare de 30Km, la  sesiunile de pregătire 

pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională, în condițiile în care mersul la 

școală nu reprezintă un motiv pentru care o persoană poate părăsi 

localitatea în perioada 2-12 iunie, iar internatele nu sunt pregătite pentru 

găzduirea elevilor?  

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

Sesiunile de pregătire pentru BAC și Evaluare Națională, destinate 

elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a, se vor desfășura în școli cu îndeplinirea  

anumitor condiții.  

Elevii vor purta mască, li se va măsura temperatura la intrarea în școală și vor fi 

conduși de un cadru didactic până în clasă în vederea pregătirii pentru 

examenele naționale în timpul pandemiei de coronavirus.  

Ce se întâmplă însă, cu elevii navetiști sau cu cei care pe perioada 

cursurilor școlare stau la internat sau gazdă?  
Mii de elevi fac naveta la școală din localități aflate la 70 km sau chiar 100 de 

km de unitatea de învățământ, deci cu mult peste limita de aproximativ 30 de 

kilometri admisă ca deplasare liberă în zona metropolitană.   
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Vă atrag atenția că, mersul la școală nu face parte din motivele agreate 

de  Ministerul Afacerilor Interne,  pentru care o persoană poate părăsi localitatea 

în perioada 2-12 iunie, când și elevii navetiști încep pregătirea pentru 

Bacalaureat și Evaluarea Națională.  

Ba mai mult, unii dintre acești elevi locuiau pe perioada studiilor, fie în 

internatele unităților de învățământ, fie la gazde. În ambele situații, în perioada 

sesiunii de pregătire, elevilor le va fi imposibil să găsească cazare. Mulți 

proprietari nu mai primesc pe nimeni în gazdă, iar internatele nu au deocamdată, 

reguli de siguranță sanitară pentru a primi elevi.  

Vă întreb așadar, în ce condiții vor putea participa elevii navetiști de 

clasa a VIII-a și a XII-a, la  sesiunile de pregătire pentru Bacalaureat și 

Evaluarea Națională, cum vor putea părăsi localitățile de domiciliu și unde 

se vor caza pe perioada pregătirii? Cine le va asigura cheltuielile necesare 

transportului? 

Solicit răspuns în scris,  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, “Guvernul și 

fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau 

interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art. 

170, alin. (1), din Regulamentul Camerei Deputaților, “răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în 

cel mult 15 zile.” 

 

Cu respect,  

Mihaela HUNCĂ  

Deputat Pro România 

 




