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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI 

ADMINISTRAȚIEI  

Ion Ștefan 

 

Obiectul întrebării scrise: Situația microbuzelor școlare destinate instituțiilor de 

învățământ din mediul rural. 

 

Stimate Domnule Ministru,  

Cu toate că începutul de an școlar trebuia să fie un moment festiv, atât pentru copii, cât și 

pentru părinți și dascăli, evenimentele recente, bine cunoscute, l-au transformat într-unul mai puțin 

așteptat, lucru cauzat de numeroase incertitudini legate de modul de desfășurare a acestuia. 

O problemă care a tot fost ridicată este legată de microbuzele școlare promise de către 

Ministerul Educației Naționale încă din anul 2019, dar care nu a fost rezolvată nici până în prezent. 

 Instituțiile de învățământ, în special cele din mediul rural, trebuiau să fie dotate cu 2.300 de 

microbuze şcolare, finanțate din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, sumele necesare pentru achiziţia microbuzelor fiind prevăzute în bugetul pentru anul 

2019, totodată, fiind subliniat faptul că microbuzele dedicate școlarilor vor fi contractate şi livrate 

beneficiarilor chiar în cursul anului şcolar 2019-2020. 

Cu toate că ne regăsim la începutul anului școlar 2020-2021, marea majoritate a unităților de 

învățământ din mediul rural, în care nevoia de aceste microbuze este ridicată, nu au intrat în posesia 

acestora, ceea ce îngreunează accesul elevilor la procesul educațional.  

Școlarii care locuiesc la distanțe mari de școală nu reușesc să ajungă la cursuri, de multe ori, 

aceștia fiind nevoiți să se trezească ori foarte devreme, ori să absenteze, sau chiar să renunțe la 

studii.  
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Pe lângă toate acestea,  trebuia luate în calcul riscurile la care se expun unii elevi pentru a 

putea ajunge la cursuri, ei fiind nevoiți, deseori să apeleze la curse ocazionale pentru a putea ajunge 

la unitatea școlară la care studiază.  

Printre zonele afectate de această problemă se numără localitățile din zonele de munte, 

situate în Maramureșul istoric, Suceava, Botoșani și cele din Delta Dunării.  

Față de cele arătate mai sus, Stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi răspundeți, în scris, 

care este situația microbuzelor școlare promise în 2019?  

Totodată, Vă rog să-mi comunicați motivele care au condus la neachiziționarea microbuzelor 

școlare? 

 

 




