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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: Situația actuală din învățământ cu privire la desfășurarea orelor de curs 

în mediul online 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

Îmi propun să mențin un dialog constant cu instituția pe care o coordonați, ținând cont că situția 

de urgență în care ne aflăm  și care necesită o informare corectă, completă și actualizată.  

Ministerul Educației și Cercetării a promovat și susținut desfășurarea cursurilor în mediul online, 

aspect care trebuie lăudat, având în vedere că digitalizarea poate reprezenta soluția unei învățări 

continue, neperturbate de imposibilitatea obiectivă de participare fizică în incinta unităților de 

învățământ.  

În acest sens, vă solicit respectuos să îmi trasnmiteți următoarele informații: 

1. Care este numărul unităților școlare în care se desfășoară efectiv activitatea de predare-învățare 

prin intermediul mijloacelor online?  

2. Câte cadre didactice și câți elevi estimați că beneficiază în această perioadă de mijloacele de 

comunicare online în vederea parcurgerii cursurilor?  

3. Art. 70 din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare prevede 

încă din anul 2011 obligația Ministerului Educației de a înființa Biblioteca Şcolară Virtuală şi 

Platforma şcolară de e-learning pentru a asigura accesul tuturor unităților de învățământ la o bază 

de date esențială în vederea parcurgerii programei școlare în situații de criză. Nici până la acest 

moment Ministerul nu a înființat aceste platforme, iar o mare parte dintre unitățile școlare, în 

special din mediul rural, nu au acces la astfel de sisteme online care să eficientizeze învățarea. Cu 

alte cuvinte, lipsa unor măsuri unitare destinate tuturor elevilor nu face altceva decât să adâncească 
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discrepanțele educaționale dintre elevii din România. În momentul de față,  conform  studiului 

Human Catalyst avem 40% analfabeți digital, copii care nu au acces la resurse online!1 

Mai mult, pentru a evita ca la finele acestei situații de urgență să ne confruntăm cu un dublu 

standard în ceea ce privește tratamentul elevilor, care considerați că vor fi măsurile cu privire la 

desfășurarea în continuare a anului școlar?  

4. Care sunt scenariile obiective care pot surveni odată cu terminarea situației de criză cu privire 

la modalitatea de desfășurare a cursurilor? Din declarațiile Vicepremierului Raluca Turcan reies 

trei scenarii care pot fi aplicate. Totuși, românii au nevoie de o informare corectă și completă, deci 

este obligația MEC să comunice clar toate informațiile de interes public în privința organizării 

examenelor evaluărilor naționale! 

În așteptarea răspunsurilor dumneavoastră, vă asigur de întregul meu sprijin, pentru a depăși cu 

bine situația de criză în care ne aflăm. 

Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 

 
1 http://www.humancatalyst.ro/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Brief_martie-2020-1.pdf 

 




