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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 
Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 
  

ÎNTREBARE 
Adresată: Ministerului Educației, 
 Domnului ministru Sorin Cîmpeanu,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 
 
Ref: posibilitatea desfășurării școlii online, în condiții excepționale, pentru personalul didactic 
cu boli cronice 

 

Domnule ministru, revenirea la perfecționarea în educație în format fizic este un aspect care 
a fost cerut de elevi și părinți deopotrivă și care a fost susținut de cadrele didactice, de societatea 
civilă, de administrația publică locală și centrală. Mai știm, însă că, la fel ca în orice domeniu, 
există și situații speciale și excepționale care cer măsuri speciale. Faptul că Ministerul Sănătății a 
dispus ridicarea măsurilor nu poate decât să ne bucure, pentru că românii s-au săturat de restricții. 
Cu toate acestea, recomandarea de a purta încă masca în locuri aglomerate este respectată de cei 
responsabili, pentru că știm cu toții că virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut și continuă să facă 
victime în lumea întreagă.   

Problema pe care v-o prezint și care mi-a fost adusă la cunoștință este una particulară, dar 
este posibil ca în această situație să fie și alte cadre didactice la nivelul României. Profesorul 
Petreuș Marinel, titular la catedra de chitară clasică în cadrul Colegiului de Arte Baia Mare din 
județul Maramureș are un aviz apt condiționat de muncă, emis de Medicina Muncii la data de 
13.10.2021, care atestă faptul că starea sa de sănătate prezintă un risc enorm de exacerbare în 
contextul unei infecții cu virusul SARS-CoV-2. Documentul medical care recomandă efectuarea 
activităților didactice în modul online este valabil până la data de 13.10.2022, când urmează un nou 
control medical. Potrivit afecțiunilor medicale în sfera ORL nu poate folosi nici masca, așa 
cum recomandă Ministerul Sănătății și cel al Educației, deci prezența fizică într-o instituție 
aglomerată îi pune în pericol sănătatea. Prin memoriul pe care profesorul Marinel Petreuș l-a 
înaintat arată faptul că solicită să îi fie respectat dreptul la muncă, la integritate fizică și psihică, la 
ocrotirea sănătății și nediscriminare, respectându-se normele de moralitate pentru a nu-i fi pusă în 
pericol sănătatea personală și sănătatea membrilor familiei, copiii profesorului Petreuș aflându-se, 
de asemenea, într-o situație de sănătate precară.  

Potrivit informațiilor transmise, domnule ministru, copiii profesorului Petreuș Marinel suferă 
de fenilcetonurie cu diagnostice neurologice asociate, o boală rară cu incidență de 1 la 1000 de 
locuitori în România, eroare înnăscută din metabolism, cu complicații neurologice, aceștia fiind 
încadrați în gradul grav de handicap, în pericol iminent în context SARS COV 2. Ministerul 
Educației și Ministerul Sănătății au încadrat această categorie de bolnavi la risc major, cu 
recomandarea fermă de a rămâne să facă școală în mediul online. În cei doi ani de la debutul 
pandemiei, familia profesorului Petreuș Marinel s-a autoizolat respectând cu strictețe recomandarea 
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autorităților pentru că au fost conștienți de faptul că riscurile unei îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 
sunt complicații grave care pot duce la decesul copiilor, iar riscul îmbolnăvirii nu a trecut o dată 
cu ridicarea restricțiilor.  

În Adresa Nr. 55/SI/08.03.2022 nu sunt menționate măsuri de protecție suplimentară 
pentru asigurarea dreptului la muncă în condiții de siguranță pentru cadrele didactice cu boli 
cronice și care au membri ai familiei bolnavi cronici încadrați în categorii de risc, însă este 
menționată necesitatea menținerii condițiilor de siguranță epidemiologică. Acest fapt atestă, practic, 
că atât profesorul Petreuș Marinel cât și copiii săi, cu toții cunoscuți cu afecțiuni medicale se află în 
risc de îmbolnăvire, chiar dacă restricțiile au fost ridicate. În ceea ce privește Ordinul nr. 
3.352/10.03.2022 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/10.03.2022 face 
referire la elevii cu boli cronice, dar nu face referire la personalul didactic vulnerabil care are în 
familie bolnavi încadrați în categoria de risc în ceea ce privește riscul de infectare cu SARS-CoV-2.  

Nu în ultimul rând, domnule ministru, voi prezenta faptul că profesorul Petreuș Marinel își 
desfășoară activitatea didactică individual, cu câte un elev pe oră, iar în ultimii doi ani acest mod de 
predare nu a afectat sub nicio formă actul educational. Pentru a-i respecta dreptul la sănătate, 
integritate fizică și psihică, profesorul Petreuș Marinel solicită o derogare de la Ministerul Educației 
care să îi permită ca, până la finalul semestrului II, să continue predarea în online.  

 

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru:  

1. Ce măsuri veți dispune pentru protecția profesorilor români care suferă de boli cronice și 
pentru care îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 ar putea reprezenta un risc iminent la viața și 
integritatea lor fizică și psihică? 

2. Cum va proteja Ministerul Educației membrii familiilor cadrelor didactice care suferă de 
o boală rară și pentru care îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2 poate duce la pierderea vieții?  

3. Există posibilitatea ca prin Ordin de Ministru să dispuneți măsuri excepționale pentru 
situațiile speciale cum este și cel prezentat mai sus?  

4. Veți accepta ca profesorii aflați în situație de risc să continue orele online, până la 
sfârșitul semestrului II, pentru a nu le fi pusă în pericol sănătatea și viața?  

 

Am speranța, domnule ministru, că veți lua în calcul toate aceste situații excepționale care există 
la nivelul catedrelor din România și veți lua o decizie care să respecte atât drepturile profesorilor, 
cât și al membrilor familiilor acestora aflați în situații de risc în cazul îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.  

 

Solicit răspuns oral și scris.  

Cu respect, 
 
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 




