
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: Interpretarea greșită a Ordinului comun ME/MS 5196/1756/3.09.2021 

în privința comunei Afumați, jud. IF 

Stimate domnule ministru, 

După cum știți, în data de 19.09.2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

Ilfov a adoptat Hotărârea nr. 162 prin care pentru școlile și grădinițele din Comuna Afumați, 

județul IF, a fost aprobat scenariul de funcționare online, iar apoi s-a revenit asupra deciziei 

prin Hotărârea nr. 163/20.09.2021 deoarece, conform prevederilor Ordinului comun emis de 

Ministerul Educației (nr. 5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021), 

Comuna Afumați nu îndeplinea condițiile scenariului de funcționare online. 

Conform declarațiilor prefectului județului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, vina pentru 

această greșeală este a tuturor celor implicați, dar că propunerea a venit din partea 

Inspectoratului Școlar Județean, aspect susținut și de preambulul Hotărârii nr. 162/19.09.2021 

care menționează Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 13753/19.09.2021. 

De asemenea, prefectul județului Ilfov a declarat public faptul că a fost greșit 

interpretat Ordinul comun menționat anterior de către reprezentanții tuturor instituțiilor 

implicate, fapt susținut de realitatea adoptării Hotărârii nr. 162.  

Această Hotărâre, care a determinat pentru o zi trecerea în online a elevilor și 

preșcolarilor dintr-o întreagă comună, nu a făcut altceva decât să genereze o situație absurdă 

pentru copii, părinți și profesori într-o perioadă în care stabilitatea și predictibilitatea 

sistemului de educație sunt deja puse la grea încercare.  

În plus, lipsa de înțelegere a unui text simplu, „(3)Scenariul de funcționare al 

unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza 

săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind evoluția 

epidemiologică publicată pe site-ul DSP, prin raportare la prevederile art. 3”, este cel puțin 

frapantă venind din partea unor conducători de instituții, printre care și Inspectorul Școlar 

General care ar trebui să demonstreze o înțelegere superioară a textelor care îi guvernează 
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activitatea, având în vedere importanța funcției pe care o deține și influența pe care o are 

aceasta asupra a generații întregi de elevi. 

Ca secretar al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților consider că este nu 

doar datoria, ci și obligația mea morală să vă întreb: 

• Ce măsuri veți lua față de Inspectorul Școlar General al județului Ilfov pentru 

contribuția pe care a avut-o la generarea situației din comuna Afumați? 

 

Solicit răspuns în scris. 

Cu respect, 

Deputat Laurențiu Țepeluș, 

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 




