
CABINET PARLAMENTAR 

Deputat Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 Circumscripția electorală nr. 10 - BUZĂU 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Ministerul Educației  

            Domnului ministru Sorin Mihai CÎMPEANU 

De la: Laurențiu Cristinel ȚEPELUȘ, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării: Strategia privind educația pentru sănătate și nutriție 

 

Stimate domnule ministru, 

Conform Legii nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011, Ministerul Educației în colaborare cu Ministerul Sănătății are obligația 

de a elabora o strategie privind educația pentru sănătate și nutriție până la data de 31 

decembrie 2019 și de a o transpune în planurile-cadru de învățământ începând cu anul școlar 

2020-2021. 

O astfel de strategie este mai mult decât necesară în contextul în care rata obezității la 

copii a atins cote alarmante, a diabetului asemenea. Efectele pe care le pot avea alimentele 

nesănătoase asupra dezvoltării copiilor sunt devastatoare. Luând în considerare și perioadele 

în care copiii nu au mai putut beneficia de mișcare în aer liber sau în timpul orelor de 

educație fizică din cauza pandemiei de COVID19 și măsurilor impuse pentru combaterea 

acesteia, adoptarea unei astfel de strategii devine imperativă. 

O strategie privind educația pentru sănătate și nutriție care să îi învețe pe copii cum să 

se hrănească și cum să recunoască alimentele care le pot dăuna și cantitățile care sunt 

potrivite pentru ei reprezintă una din cele mai bune metode de prevenție și, în unele cazuri, 

poate reprezenta chiar un mod de trata unele efecte ale alimentației necorespunzătoare și 

lipsei de mișcare.  
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Cu toate acestea, deși strategia privind educația pentru sănătate și nutriție trebuia 

elaborată până la 31 decembrie 2019, doamna secretar de stat Maria Ștefania Manea a 

precizat în cadrul ședinței Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților din data de 8 

iunie 2021 că nu există o astfel de strategie. 

Având în vedere acestea, domnule ministru, vă întreb: 

• Este strategia privind educația pentru sănătate și nutriție în lucru la ministerul pe care 

îl conduceți? 

• Dacă răspunsul la prima întrebare este DA, când va fi aceasta finalizată și transpusă în 

planurile-cadru de învățământ? 

• Dacă răspunsul este NU, care sunt motivele pentru care această strategie a fost 

ignorată? 

Solicit răspuns în scris. 

Cu respect, 

 

Deputat Laurențiu Țepeluș, 

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 




