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Întrebare scrisă 
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Obiectul întrebării scrise: Triajul elevilor realizat la intrarea în instituțiile de 

învățământ. 

 

Stimată Doamnă Ministru,  

 

Începutul noului an școlar a ridicat mari dificultăți pentru reprezentanții MEC, managerii 

instituțiilor de învățământ, cadrele didactice și părinții elevilor.  

Cu toate eforturile depuse de reprezentanții MEC și a managerilor unităților de 

învățământ, la mai puțin de o lună de la debutul noului an școlar se pare că scenariile sumbre 

încep să se adeverească. 

Potrivit datelor furnizate de către autoritățile sanitare, în ultima săptămână, au fost 

infectați cu noul virus aproximativ 800 de copii, iar în cazul în care lucrurile vor continua să 

evolueze în aceeași direcție, ipoteza privitoare la compromiterea anului școlar va fi din ce în ce 

mai plauzibilă.  

În multe unități școlare, se realizează anchete epidemiologice, mai exact, la intrarea în 

școli se ia temperatura fiecărui elev, doar că din cauza acestui control se formează aglomerări.  
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Un exemplu grăitor al acestei situații îl reprezintă cel din localitatea Poienile de Sub 

Munte din județul Maramureș, unde numărul de elevi este foarte mare, cu toate că o parte dintre 

aceștia își desfășoară cursurile în mediul on-line. Mai mulți părinți si-au exprimat nemulțumirea 

privind aglomerația creată, cu prilejul triajului epidemiologic, mulți elevi fiind nevoiți să aștepte 

în mijlocul șoselei, motiv pentru care părinții sunt nevoiți să îi însoțească de frica autoturismelor 

care circulă pe drumul respectiv, fapt ce duce la o și mai mare aglomerație, reducându-se drastic 

posibilitatea de distanțare socială. 

Față de cele arătate arătate mai sus, Stimată Doamnă Ministru, vă rog să-mi comunicați, 

în scris, următoarele: 

1. Ministerului condus de Domnia Voastră a fost informat despre problemele cauzate de 

triajul elevilor la începerea cursurilor? 

2. Pot fi aplicate noi măsuri, astfel încât să fie redusă aglomerația la intrarea în unitățile 

de învățământ? 

 

                            




