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Parlamentul României   
Camera Deputaților 

Întrebare 
 

Către: Ministrul Educației, domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu 
De la: Alin Apostol - deputat circumscripția 42 - București 
 
Obiectul întrebării: Numărul școlilor închise în 2018 și situația acestora la           
momentul actual 
 
 

Stimate domnule ministru, 

 

În ultimii 10 ani, în România s-au închis sute de școli, majoritatea în mediul rural - asta în                  

timp ce în zeci de orașe se învață în 2 sau 3 schimburi pentru că nu sunt școli suficiente și nici nu                      

s-au mai construit alte unități școlare. În 2018, Ministrul Educației de la momentul respectiv,              

domnul Liviu Pop era acuzat în presă de comasarea de unități școlare, urmând ca elevii care erau                 

înscriși în unități care urmau să se închidă să fie mutați în alte școli din apropierea caselor lor.                  

Clădirile care au fost închise ca urmare a deciziei Ministrului Educației de atunci, sunt astăzi               

abandonate sau într-o situație incertă.  

 

Cum situația educației naționale este un subiect prioritar pentru dezvoltarea și modernizarea            

României și un subiect foarte important pentru cetățenii care au luat legătura cu biroul meu               

parlamentar, doresc să vă întreb, pe această cale: 

 

● Câte unități școlare s-au închis în anul 2018?  
● Care sunt școlile care au fost închise în fiecare județ (nominal, defalcat pe județe)? 
● Care este, la momentul actual, planul Ministerului Educației pentru clădirile care au rămas             

abandonate? 
● Există, actualmente, un dialog între Ministerul pe care îl reprezentați și decidenții locali             

pentru transformarea clădirilor abandonate pentru a servi altor scopuri, cum ar fi: centre de              
îngrijire pentru persoane vârstnice, centre de formare profesională? 
 

Solicit răspuns scris. Vă rog să binevoiți să-mi trimiteți o copie a răspunsului la adresa de e-mail                 

alin.apostol@cdep.ro. 
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Vă mulțumesc în avans și vă asigur, pe această cale, de întreaga mea deschidere spre colaborare. 

 

Data  Deputat Alin Apostol  

29.12.2020  




