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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: Soluții urgente pentru problemele generate de pandemia de COVID-19 

 

Stimată doamnă Ministru, 

I. Datele statistice vehiculate în mass media1 privind gradul de adaptabilitate a României la 

educația online, Raportul Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică (OECD)  a 

reiterat faptul că un număr semnificativ de elevi din România nu beneficiază de tehnologia 

necesară pentru a putea participa la învățarea în sistem online.  

Mai mult, conform Eurostat România este statul european cu cel mai mare nivel al riscului de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor. Peste o treime (38,1%) dintre copiii României 

sunt în risc de sărăcie sau excluziune social. 

În tot acest context, Ministerul Educației și Cercetării prin OMEC 4135/2020 a decis (i) să oblige 

elevii să participe la învățarea în mediul online și (ii) să oblige părinții sau persoanele în grija 

cărora se află copiii să le asigure acestora mijloacele digitale și condițiile necesare pentru a putea 

participa în cadrul activităților educaționale din mediul online.  

Astfel, stimată doamnă Ministru, un astfel de act normativ este constituțional și legal numai în 

măsura în care Ministerul s-ar asigura că (i) toți elevii beneficiază de posibilitățile și 

condițiile necesare învățării în mediul online și (ii) gratuitatea sistemului de învățământ este 

asigurată prin achiziționarea de către Minister sau de către autoritățile publice locale a 

mijloacelor digitale necesare.  

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți: 

1. Din estimările Ministerului Educației și Cercetării, care este procentul de elevi (defalcat pe 

mediul rural și mediul urban) care are acces la internet și mijloace digitate, participând 

efectiv la activitățile educaționale din mediul online? 

 
1 https://www.edupedu.ro/cat-de-pregatita-este-romania-pentru-adaptarea-la-educatia-online-nou-raport-realizat-

de-oecd-pe-baza-testelor-pisa-expertul-andreas-schleicher-elevii-vor-deveni-mai-pretentiosi-cand-va-reincepe/ 

https://www.edupedu.ro/cat-de-pregatita-este-romania-pentru-adaptarea-la-educatia-online-nou-raport-realizat-de-oecd-pe-baza-testelor-pisa-expertul-andreas-schleicher-elevii-vor-deveni-mai-pretentiosi-cand-va-reincepe/
https://www.edupedu.ro/cat-de-pregatita-este-romania-pentru-adaptarea-la-educatia-online-nou-raport-realizat-de-oecd-pe-baza-testelor-pisa-expertul-andreas-schleicher-elevii-vor-deveni-mai-pretentiosi-cand-va-reincepe/
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2. Vă solicit respectuos doamnă Ministru, să luați în considerare criticile cu privire la 

nelegalitatea OMEC 4135/2020 și să îl revocați. Ulterior, vă solicit să identificați acele soluții 

oportune care să respecte cadrul normativ, dar și drepturile fundamentale ale elevilor 

prevăzute de Constituție. Atât eu, în calitate de deputat, membru al Comisiei de Învățământ a 

Camerei Deputaților, cât și Consiliul Național al Elevilor, Sindicatele din Educație, Federația 

Asociațiilor de Părinți, experți în educație am trimis constant către Ministerul Educației soluții și 

recomandări și vă rog să le luați în considerare pentru a gestiona cu responsabilitate și 

profesionalism această criză.  

II. În contextul pandemiei generate de COVID-19, tehnologia și mediul online devin mijloace 

esențiale în ceea ce privește depășirea stării de izolare care caracterizează în această perioadă 

societatea. Astfel, învățarea trebuie să pună accentul pe activități  de formare și  dezvoltare a  

competențelor digitale atât ale profesorilor, cât și ale elevilor.  

În acest sens, cadrul de reglementare trebuie să instituie o serie de noi atribuții și obligații în sarcina 

cadrelor didactice prin care activitatea didactică să surprindă în mod efectiv și învățarea prin 

intermediul și cu ajutorul noilor tehnologii. 

Așadar, stimată doamnă Ministru, vă solicit respectuos să modificați prin Ordin de Ministru 

fișa postului cadrelor didactice în sensul introducerii obligativității utilizării noilor tehnologii 

inclusiv în activitățile față în față, doar în contextul asigurării instruirilor și formărilor 

gratuite aferente obținerii acestor competențe digitale la nivel pedagogic și metodologic!  

Această modificare trebuie să țină cont de principiile legislației primare, fără să genereze o serie 

de responsabilități excesive în sarcina cadrelor didactice care se confruntă oricum cu provocări 

semnificative în această perioadă. 

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

 

Cu stimă,  

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 




