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Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România 

Obiectul întrebării: (i) Procedura de acordare a calificativului anual şi a gradaţiei de merit; 

(ii) Recomandări pentru protecția elevilor și a profesorilor în contextual 

începutului noului an școlar. 

 

Stimată doamnă Ministru, 

(i) Evaluarea anuală și acordarea gradației de merit reprezintă mecanisme eficiente care, pe de-o 

parte stimulează performanța și creșterea calității actului didactic, iar, pe de altă parte, reprezintă 

un instrument de evaluare care are rolul de a semnala eventualele aspecte care trebuie îmbunătățite.  

În acest sens, am primit solicitări și petiții de la cadre didactice din țară care semnalează faptul că 

aceste evaluări sunt dispuse într-o manieră netransparentă și subiectivă. Punctajele sunt acordate 

nejustificat, iar deciziile evaluatorilor nu sunt întemeiate legal, fiind deseori dificil de contestat. 

În acest sens, stimată doamnă Ministru, care este punctul de vedere al Ministerului Educației 

și Cercetării cu privire la modificarea metodologiei de evaluare în sensul în care corectarea 

să se realizeze în alte județe, întocmai la ca Examenele Naționale? Astfel, s-ar diminua la 

maximum riscul de a exista presiuni și evaluări netransparente, caracterizate de aprecieri 

subiective. 

(ii) Am luat cunoștință de cele trei scenarii propuse pentru gestionarea crizei epidemiologice la 

începutul noului an școlar 2020-2021. În acest context, plecând de la dezideratul protejării elevilor 

și a profesorilor și al diminuării riscului pandemic, care este poziția Ministerului Educației cu 

privire la posibilitatea ca părinții să decidă forma de învățământ pe perioada pandemiei? 

Considerați că decizia trebuie să fie descentralizată către școală sau luați în calcul și ipoteza 

în care fiecare familie să hotărască asupra modului în care se vor desfășura cursurile?  
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În așteptarea răspunsurilor dumneavoastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 

Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 




