
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată:  Doamnei  prof. Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării  

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Respectarea normelor de igienă și securitate în muncă în unitățile de             

învățământ preuniversitar 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

Foarte multe unități de învățământ preuniversitar se confruntă cu probleme grave de            

igienă, aspect constatat inclusiv de către dumneavoastră în vizitele efectuate,d ar și de către              

inspectorii direcțiilor de sănătate publică. De asemenea, foarte mulți directori și primari nu             

asigură normele de securitate în muncă pentru profesori și elevi, multe dintre unitățile de              

învățământ fiind adevărate capcane pentru pentru cei care le trec pragul. 

În prezent, pandemia de Coronavirus ne obligă la o nouă conduită privind igiena             

publică și asigurarea normelor de securitate și protecție a muncii. Pentru unitățile din mediul              

preuniversitar, în prezent, acest lucru pare o utopie sau un obiectiv greu de atins. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă, la nivelul MEC, au fost semnalate în ultimul an sesizări privind încălcarea             

normelor de igienă, sănătate publică, precum și de protecția și securitatea în muncă în              

cadrul unităților de învățământ preuniversitar? Dacă da, care sunt acestea și ce măsuri             

a luat MEC? 

2. Din datele furnizate de DSP-uri, DSVSA-uri, ITM-uri și ISC-uri, câte sancțiuni           

contravenționale au fost aplicate în ultimul an unităților de învățământ preuniversitar,           

directorilor și administratorilor de școli pentru încălcarea normelor de igienă, sănătate           

publică, siguranța alimentelor, protecția și securitatea muncii și protecția în          

construcții? 
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3. Care sunt instituțiile și persoanele sancționate de la punctul 2? 

4. Ce măsuri va lua MEC pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor de igienă             

și sănătate publică, precum și de asigurare a securității în muncă în instituțiile de              

învățământ preuniversitar? 

5. Ce măsuri specifice va lua MEC privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu            

Coronavirus în instituțiile de învățământ preuniversitar, atunci când acestea se vor           

redeschide? 

6. Cum se va asigura MEC că în fiecare școală vor exista săpun, prosop de hârtie,               

dezinfectant, apă caldă etc? 

7. Cum va asigura MEC distanța socială și măsurile de igienă în cadrul examenelor finale              

pentru clasele a VIII-a și a XII-a? Există risc major de îmbolnăvire a elevilor și               

profesorilor? 

8. Cum se va asigura MEC că, pe viitor, unitățile de învățământ preuniversitar vor             

respecta HG nr. 857/2011, HG nr. 1425/2006, Ordinul ministrului nr. 1955/1995 și            

Ordinul nr. 119/2014? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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