
 
 

ÎNTREBARE 
 

Adresată: Doamnei prof. Monica Cristina Anisie – Ministrul Educaţiei şi Cercetării  

De către: Deputat Laura Georgescu – Circumscripţia Electorală nr. 18, Galaţi 

Obiectul întrebării: Măsuri privind începerea anului şcolar 2020-2021 în condiţii de siguranţă şi 

eficienţă. 

Doamnă Ministru, 

 

 Având în vedere prevederile OUG 135/2020, ale OUG 144/2020 şi ale art. 32 din Constituţia 

României, luând în considerare măsurile anunţate de Guvernul României pentru începerea anului 

şcolar 2020-2021, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Când vor ajunge cele 250.000 de tablete care trebuiau achiziţionate de Guvernul României la 

elevii care provin din familii cu venituri reduse. Din datele pe care le deţine Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, câţi elevi nu îşi pot procura singuri echipamentele electronice necesare 

învăţământului online? 

2. Care este sursa legală de finanţare pentru autorităţile locale, pentru inspectoratele şcolare şi 

pentru unităţile de învăţământ în vederea achiziţionării tabletelor şcolare, a măştilor de 

protecţie şi a substanţelor dezinfectante, în conformitate cu OUG 144/2020. 

3. În conformitate cu  OUG 144/2020, preţul maxim al unei tablete şcolare va fi de 200 euro, preţ 

care include abonamentul la internet pentru minim 24 de luni. Un calcul simplu arată ca preţul 

tabletei propriu-zise este de aproximativ 80 euro. Care este performanţa unei asemenea tablete 

şi eficienţa în procesul de învăţare?  

4. Care sunt criteriile pe care trebuie sa le indeplinească un elev pentru a intra în categoria celor 

care pot beneficia de tabletă gratuită? Aceeaşi întrebare în cazul măştilor de protecţie gratuite. 

5. Care este durata procedurilor legale de achiziţie a unor asemenea dispozitive de către primării? 

Întreb acest lucru pentru ca autorităţile locale au fost informate abia în data de 25 august despre 

prevederile OUG 144/2020 şi au avut la dispoziţie mai puţin de 3 săptămâni până la începerea 

anului şcolar. 

6. Autorităţile locale nu au primit fonduri guvernamentale pentru cheltuielile ocazionate de 

combaterea pandemiei actuale. Există date concrete, la nivelul guvernului, care să arate 

capacitatea autorităţilor locale de a aloca fonduri suplimentare din bugetele deja secatuie pentru 

achiziţionarea materialelor şi echipamentelor necesare începerii anului şcolar? Va amintesc că 

rambursarea banilor în conformitate cu OUG 144/2020 se va putea face abia după data de 15 

decembrie 2020. 

7. Cadrele didactice vor intra în categoria celor expuşi la risc începând cu începerea cursurilor. De 

ce, spre deosebire de alte categorii sociale, profesorii nu beneficiază de măşti de protecţie 

gratuite de la guvern?  

 

 Solicit răspuns scris. 

 

   Cu respect, 

Prof. Laura Georgesc 

Deputat 
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