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ÎNTREBARE 

Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România 

Obiectul întrebării: Funcționarea bibliotecilor școlare în anul școlar 2020-2021 

Stimată doamnă Ministru, 

Chiar și în contextul pandemic care caracterizează desfășurarea cursurilor din învățământul 

preuniversitar, educația trebuie să rămână o prioritate națională. Declarațiile verbale ale 

dumneavoastră cu privire la activitatea bibliotecarilor de școli, precum și interdicțiile impuse în 

ceea ce privește funcționarea și organizarea bibliotecilor școlare reprezintă o excludere nepermisă 

a rolului bibliotecilor din procesul instructiv-educativ. 

Asociația Bibliotecarilor din România atrage atenția 1  asupra faptului că, în fapt, bibliotecile 

școlare nu mai au voie să-și desfășoare activitățile specifice (împrumut de carte la domiciliu sau 

la sala de lectură, activități cu elevii), iar bibliotecarii școlari au primit cele mai diverse sarcini, 

care nu au nicio legătură cu profesia lor: iau temperatura copiilor la sosire, fac triaj, 

conduc  elevii spre ieșire, îi supraveghează în clase sau distribuie mii de manuale școlare într-un 

timp foarte scurt”. 

Așadar, în contextul în care Ministerul Culturii a identificat o modalitate legislativă eficientă de a 

garanta funcționarea bibliotecilor județene, municipale etc. în parametri apropiați cu perioada 

anterioară pandemiei de Covid-19, vă solicit să elaborați în cel mai scurt timp norme 

metodologice care să reglementeze activitatea bibliotecilor școlare în acord cu scopul 

acestora. Elevii trebuie să beneficieze de spații de studiu adecvate, de posibilitatea de a împrumuta 

cărți necesare studiului, iar bibliotecarii au dreptul să își desfășoare activitatea profesională în 

condiții normale. Care credeți că este cea mai eficientă modalitate de funcționare a 

bibliotecilor școlare? Când veți adopta normele metodologice care să permită funcționarea 

bibliotecilor școlare? 

În așteptarea răspunsurilor dumneavoastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 

Vă mulțumesc!    Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 
1 https://www.petitieonline.com/nu_inchideti_bibliotecile_scolare 
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ÎNTREBARE 

Adresată: Domnului Nelu TĂTARU, Ministrul Sănătății 

     Domnului Marcel VELA, Ministrul Afacerilor Interne 

În atenția Comitetului Național pentru situații de urgență 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România 

Obiectul întrebării: Funcționarea bibliotecilor școlare în anul școlar 2020-2021 

Stimate domnule Ministru, 

Chiar și în contextul pandemic care caracterizează desfășurarea cursurilor din învățământul 

preuniversitar, educația trebuie să rămână o prioritate națională. Declarațiile verbale ale 

Ministrului Educației cu privire la activitatea bibliotecarilor de școli, precum și interdicțiile impuse 

în ceea ce privește funcționarea și organizarea bibliotecilor școlare reprezintă o excludere 

nepermisă a rolului bibliotecilor din procesul instructiv-educativ. 

Asociația Bibliotecarilor din România atrage atenția 1  asupra faptului că, în fapt, bibliotecile 

școlare nu mai au voie să-și desfășoare activitățile specifice (împrumut de carte la domiciliu sau 

la sala de lectură, activități cu elevii), iar bibliotecarii școlari au primit cele mai diverse sarcini, 

care nu au nicio legătură cu profesia lor: iau temperatura copiilor la sosire, fac triaj, 

conduc  elevii spre ieșire, îi supraveghează în clase sau distribuie mii de manuale școlare într-un 

timp foarte scurt”. 

Așadar, în contextul în care Ministerul Culturii a identificat o modalitate legislativă eficientă de a 

garanta funcționarea bibliotecilor județene, municipale etc. în parametri apropiați cu perioada 

anterioară pandemiei de Covid-19, care considerați că sunt măsurile care se impun în vederea 

reglementării activității bibliotecilor școlare în acord cu scopul acestora. Elevii trebuie să 

beneficieze de spații de studiu adecvate, de posibilitatea de a împrumuta cărți necesare studiului, 

iar bibliotecarii au dreptul să își desfășoare activitatea profesională în condiții normale. Care 

credeți că este cea mai eficientă modalitate de funcționare a bibliotecilor școlare? Când veți 

adopta normele metodologice care să permită funcționarea bibliotecilor școlare? 

În așteptarea răspunsurilor dumneavoastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 

Vă mulțumesc!    Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 
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