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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

Domnului ministru-interimar Sorin Cîmpeanu, 

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, 

 

Ref: relocarea elevilor care studiază în online în alte unități școlare cu prezență fizică 

 

 
Domnule ministru-interimar, problema pe care v-o prezint este una cu care se confruntă, 

probabil, multe grădinițe și școli din România. Potrivit Ordinului comun emis de Ministerul 

Educației și Ministerul Sănătății, cursurile au reînceput cu prezență fizică doar în localitățile în care 

rata profesorilor vaccinați este de minim 60% din totalul cadrelor care activează în unitatea 

respectivă, ceea ce duce, iar, la discriminări între elevi/preșcolari. În Baia Mare, la nivel preșcolar 

există, potrivit informațiilor mele, o singură grădiniță care face cursuri în online, respectiv 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10. În data de 8 noiembrie 2021, când au fost reluate 

cursurile cu prezență fizică, la această grădiniță procentul cadrelor didactice vaccinate a fost de 

numai 54%, ceea ce a făcut ca elevii să înceapă cursurile în online. 

 

 
În cadrul Grădiniței Nr. 10 din Baia Mare există o grupă de germană pentru 

preșcolari, iar educatoarele care predau la această grupă sunt vaccinate complet împotriva 

SARS COV-2. Din păcate, pentru că la nivelul întregii unități de învățământ procentul cadrelor 

vaccinate nu depășește 60%, nici preșcolarii de la grupa germană nu pot reveni fizic la cursuri și, 

domnule ministru-interimar, germana în online la vârsta de 4-6 ani este imposibil de învățat, fiind 

limbă străină. În acest sens, colectivul părinților preșcolari de la grupa germană s-a adresat atât 

Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, cât și conducerii Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 10, pentru a cere relocarea grupei de germană, provizoriu, într-o altă instituție 

unde cadrele didactice sunt vaccinate în proporție de peste 60%, pentru ca elevii să nu piardă 

contactul cu activitățile fizice și pregătirea în limba germane. 

 

 
În adresa părinților copiilor care sunt înscriși la grupa de germană se arată și faptul că tutorii nu 

pot lipsi de la muncă pentru a-i ajuta pe cei mici să se conecteze în sistem online, majoritatea 

fiind salariați, iar copiii lor pierd contactul cu educatoarele de la grupă și cu toate activitățile pe care 

nu le mai pot desfășura în acest sistem de învățământ online. Mai mult, absența îndelungată de la 

grădiniță poate conduce la diverse dezechilibre cognitive și comportamentale în rândul 
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copiilor care sunt discriminați față de alți copii de vârsta lor și părinții iau în calcul transferul 

micuților spre alte unități de învățământ care activează în format fizic. 

 

 
Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru-interimar: 

 

 
1. Ce soluții aveți în astfel de cazuri particulare, unde preșcolarii urmează o grădiniță în altă 

limbă decât cea maternă, educatorii cu înaltă calificare sunt vaccinați, dar cursurile nu pot 

fi reluate pentru că celelalte cadre didactice și auxiliare din instituție nu sunt vaccinate? 

2. Cum justificați discriminarea care se face între copiii de aceeași vârstă, doar pentru că unii 

sunt înscriși la o grădiniță unde cadrele didactice au ales să nu se vaccineze, vaccinarea 

nefiind obligatorie, astăzi? 

3. Cum pot fi transferați preșcolarii și educatorii de la grupa de germană spre o altă unitate 

preșcolară care are spațiu liber și le-ar putea oferi o sală, pentru o anumită perioadă de 

timp? 

4. Ce va întâmpla în școlile și grădinițele în care personalul didactic și auxiliar va refuza pe 

mai departe vaccinarea și nu va fi atins procentul de 60% nici până la finalul anului școlar? 

 

 
Domnule ministru-interimar, PSD v-a cerut, încă de anul trecut, să introduceți testarea tuturor 

elevilor/preșcoloarilor și profesorilor/educatorilor, iar testele încă nu au ajuns nici acum în școli. Vă 

rog să priviți cu indulgență spre acest caz particular pe care vi l-am prezentat și să dispuneți ca 

problema să fie rezolvată prin transferul temporar al grupei de germană și educatoarelor de la clasă 

spre o altă unitate de învățământ. 

 

 
Vă rog, domnule ministru, luați decizia cu gândul la toți acești copii care sunt ”pedepsiți” prin 

faptul că profesorii/ educatorii/ personalul auxiliar refuză vaccinarea care nu este obligatorie și 

introduceți varianta testării masive, pentru ca niciun copil din România să nu fie discriminat în 

raport cu alt copil și să aibă cu toții dreptul egal la educație, drept prevăzut în Constituția României. 

 

 
Solicit răspuns oral și scris. 

 

 
Cu respect, 

 
 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




