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școală din România, cu acces general și gratuit, pentru a favoriza sportul de 
masă și activitățile recreative pentru elevi și rezidenți? 

3. Dacă există deschidere pentru crearea unui grup interdepartamental, alături de 
experți din diverse domenii și reprezentanți ai societății civile, de când s-ar putea 
întruni grupul să realizeze o strategie pentru deschidere pe termen mediu și lung, 
dar și pentru a planifica investiții necesare pentru a moderniza curțile de școli? 

 
Menționez că m-am implicat la nivel de Cluj pentru a mă asigura că municipalitatea și 
școlile respectă un HCL care menține curțile deschise pentru a combate sedentarismul 
și pentru a stimula sănătatea copiilor și rezidenților. Rezultatul e clar unde curțile sunt 
deschide: mai mulți copii au șansa de a face sport, părinții interacționează în aer liber 
cu copiii, iar pericolul de a avea bunuri ale școlii deteriorate e net depășit de beneficiile 
deschiderii pentru mișcare. În alte țări pe care le-am vizitat, atât elevii, cât și rezidenții, 
sunt încurajați să folosească curțile de școli, motiv pentru care și România, implicând 
toți actorii interesați, merită să învețe astfel de bune practici. 
 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 
 

 
Cu respect,                                                                                    13.07.2020 
Deputat Adrian Dohotaru 

 




