
 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 

Întrebare 

 

Către: Domnul Carol-Eduard NOVÁK, Ministrul Tineretului și Sporturilor 

De la : Badea Iulian-Alexandru, deputat PSD – circumscripția 17 Dolj 
  

Obiectul întrebării: Organizarea de tabere școlare și studențești în 2021 

 

Domnule Ministru,  

 

 Una dintre activitățile importante ale MTS, puternic afectate de 

pandemie, o reprezintă organizarea de tabere școlare și studențești în locațiile 

pe care le aveți în gestiune. Prin programul de guvernare, v-ați angajat că veți 

dezvolta taberele tematice, precum și pe acelea pentru tinerii cu nevoi 

speciale. 

În prezent, ne aflăm tot în starea de alertă dar, după afirmațiile 

guvernului, campania de vaccinare se desfășoară cu succes. La nivel european 

se acționează pentru deblocarea circulației turistice printr-un certificat verde 

digital. Conform opiniei multor specialiști, școala online și restricțiile sanitare 

în general au afectat psihic mulți copii și tineri, care simt nevoia unei vieți 

sociale normale.  

Luni premierul a anunțat că se are în vedere revenirea la normalitate de 

la 1 iunie, când circa 35% din populația adultă va fi vaccinată. 

Având în vedere o eventuală relaxare a restricțiilor sanitare precum și 

starea precară a multora dintre centrele de agrement și capacități turistice pe 

care le aveți în gestiune, vă solicit, domnule ministru, să răspundeți la 
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următoarele întrebări referitoare la organizarea de tabere școlare și 

studențești: 

1. Există în minister o strategie cu privire la organizarea de tabere școlare 

și studențești în anul 2021? 

2. Există posibilitatea ca participarea la astfel de tabere să se facă pe 

bază de certificat verde digital, în condițiile în care testarea elevilor este 

inexistentă, iar vaccinarea profesorilor întârziată? 

3. Aveți intenția de a discuta această problematică împreună cu Ministerul 

Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării în vederea identificării de soluții 

pentru deschiderea taberelor? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în 

termenul prevăzut de lege. 

 

 Cu stimă, 

 

 

Badea Iulian-Alexandru, 

Deputat PSD-Circumscripția 17 Dolj 




