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Interpelare 

 

C"tre: Ministerul Educa#iei Na#ionale, 

           Doamnei Ministru Monica Cristina ANISIE 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: Situa#ia copiilor lipsi#i de educa#ie în perioada st"rii de urgen#".  

 

Stimat" Doamn" Ministru,   

 

Vedem tot mai des ONG-uri din domeniul educa#iei care fac eforturi considerabile pentru 

a asigura educa#ia online copiilor proveni#i din medii defavorizate. Institu#ia ce o reprezenta#i a 

uitat de mii de copiii din medii defavorizate care n-au avut, în perioada pandemiei, acces la 

educa#ie online.   

Cea mai recent" poveste a unui copil din comuna $uletea, jud. Vaslui: �Sunt con%tient" c" 

singura noastr" %ans" pentru a reu%i în via&" este s" înv"&"m bine. Am apreciat întotdeauna c" ne-

a&i sprijinit. (�) Acum, cu aceast" nebunie ce ne &ine departe de b"ncile %colii, singura noastr" 

leg"tur" cu profesorii no%tri este este mediul online. Momentan folosim to&i telefonul mamei 

mele, dar nu reu%im s" &inem pasul cu acest sistem de înv"&"mânt, din cauza lipsei unui alt 

telefon. 'tiu c" ave&i un suflet bun %i v" rog cu toat" fiin&a mea s" îmi împrumuta&i %i mie un 

telefon, iar dac" nu ave&i unul disponilbil, v-a% ruga s" îmi cump"ra&i dumneavoastr" unul în rate, 

iar lunar, când voi primi aloca&ia v" voi aduce banii. Sper s" în&elege&i situa&ia financiar" cu care 

se confrunt" p"rin&ii mei %i s" da&i curs rug"min&ii mele. Promit s" nu v" dezam"gesc*�. 

Povestea acestui copil, postat" pe re#elele de socializare de c"tre primarul comunei în care 

tr"ie!te, este povestea a miilor de copii care n-au acces la educa#ia online din motive social � 

economice. În acest sens, stimat" doamn" Ministru v" rog s"-mi r"spunde#i la urm"toarele 

întreb"ri:  

1. Câ#i copii n-au acces la educa#ia online în acest moment ca efect al instituirii st"rii de 

urgen#"?  
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2. Câte sate/ comune au fost conectat la internet? Care este situa#ia accesului la educa#ia 

online în toate jude#ele din #ar"? V" rog s"-mi transmite#i o analiz" detaliat" pe fiecare 

jude#.  

3. Când va asigura Ministerul Educa#iei Na#ionale infrastructura necesar", tablete !i 

internet, copiilor pentru a-!i continua studiile?  

 

Doamn" Ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

Cu considera#ie,                                                                                                    11.05.2020 

Senator Vlad Alexandrescu 

 


