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Obiectul"interpel rii:"Problema internatelor"#colare"în"condi!ii"de"siguran! "epidemiologic "

pentru"prevenirea"îmboln virilor"cu"virusul"SARS-CoV-2 

 

  Stimat !Doamn !Ministru, 

 

 V !adresez!prezenta!interpelare!pentru!a!v !aduce!la!cuno"tin# ! problemele cu care se 

confrunt  copiii interna#i!la!c minele!"colare. 

 În!circumscrip#ia!pe care o reprezint, începerea noului!an!"colar se!va!desf "ura!potrivit!

scenariului! verde,! ceea! ce! va! presupune! prezen#a! fizic ! a! tuturor! copiilor! la! "coal . În acest 

context epidemiologic, nu se poate nega!faptul!c !prioritatea!este!men#inerea!s n t #ii!copiilor!"i!
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prevenirea! infect rii! cu! COVID-19, prin respectarea! m surilor! impuse! de! ministere! pentru!

evitarea! r spândirii! coronavirusului,! cum! ar! fi! protocolul! destinat! internatelor! "i! c minelor 

"colare. În cazul acestora vor fi stabilite modalit #ile! de! ocupare! a! camerelor în! func#ie! de!

num rul!de!elevi!caza#i,!cu!respectarea!distan# rii!fizice!de!cel!pu#in!1 metru între paturi.  

 Stimat !doamn !ministru, este bine cunoscut faptul c , în internatele!"i c minele!"colare, 

4-6 elevi împart o!singur !camer ,!care în condi#ii normale nu ar reprezenta probleme din punct 

de!vedere! al! s n t #ii.! Totu"i,! potrivit m surilor!de! organizare! a! activit #ii! în! cadrul! unit #ilor/!

institu#iilor!de!înv # mânt!în!codi#ii!de!siguran# !epidemiologic !pentru!prevenirea!îmboln virilor!

cu virusul SARS-CoV-2,! se! precizeaz ! c ! vor! fi! atribuite! camere! individuale,! în! cazul!

internatelor! "colare,! respectiv! camere! în! regim!de! locuire! de! doi! studen#i! per! camer ,! în! cazul!

c minelor,!iar!dac !acest!lucru!nu!este!posibil,!camerele!vor!fi!ocupate!de!elevi!din!aceea"i!grup . 

Pornind"de" la"premisa"c " într-o"camer "sunt"minim"4-6"elevi," iar" internatele"#colare"sunt"

suprasolicitate"în"fiecare"an,"m "întreb"oare"cum"ar"fi"posibil  cazarea tuturor elevilor care 

vor"s "participe"la"clase dar nu sunt din localitatea"respectiv  #i"nu"au"posibilit !i"de"a"se"

caza altundeva?  

 Pentru!a!v !prezenta!mai!bine!situa#ia,!vin cu date clare. În municipiul Odorheiu Secuiesc 

sunt!12!"coli,!din!care!6!au internate!"colare.!V !prezint!"i!un!exemplu!concret.!Liceul Teoretic 

Tamási!Áron!în!care,!pe!lâng !clasele!liceale,!func#ioneaz !"i!clase!primare!"i!clase!gimnaziale,!

num r ! peste! 800! de! studen#i! într-un! an! "colar.!  Acest liceu, care de#ine! "i! un! internat,! ofer  

cazare unui!num r!de!130!de!elevi.! 

 Având!în!vedere!faptul!c !începerea noului!an!"colar!se!apropie!cu!rapiditate,!am!#inut!o!

"edin# !operativ !"i cu directorii "colilor!din!circumscrip#ia!mea!pentru!depistarea!problemelor!cu 

care! se! confrunt ! unit #ile! de! înv # mânt cu prilejul începerii noului! an! "colar.!Dup ! purtarea!

unui!dialog!aprofundat!cu!conduc torii!unit #ilor!de!înv # mânt!am!ajuns!la!concluzia!c  ace"tia 

înc  întâmpin ! dificult #i,! în! ciuda! faptului! c ! atât! la! nivelul! "colilor,! cât! "i! la! nivelul!

inspectoratului!"colar,!sunt!preg ti#i!s !respecte!m surile!esen#iale!pentru!limitarea!pe!cât!posibil!

a! îmboln virilor.! Cu! aceast ! ocazie! directorii unit !ilor" #colare" din" zon  mi-au semnalat 

problema"caz rii"elevilor"la"internatele"#colare,"neavând"tehnic"posibilitatea de a caza to!i"

elevii"în"c minele"#colare.  



 Stimat !doamn !ministru,!prin!ordinul!dat,!veni#i!cu!propunerea!ca!a"ezarea!b ncilor! în!

s lile!de!clas !s !asigure!distan#area!fizic !de!1!metru!între!elevi,!dar!având!în!vedere!c !"colile!"i!

în!situa#ii!normale!se!confrunt !cu!lipsa!s lilor,!cum!crede#i!c !este!posibil !rezolvarea!distan# rii!

elevilor!daca!nu!mai!sunt!s li!libere?!S !nu!mai!vorbim!despre!faptul!c !ordinul impune stabilirea 

unor!s li!destinate!izol rii!temporare!a!cazurilor!suspecte!de!îmboln vire!cu!virusul!SARS-CoV-

2,!ceea! ce!presupune!ca!o!clas ! folosit !pân !acum!s ! fie!blocat !pentru! cazurile! suspecte.!De 

aceea," v " întreb," oare" cum" este" posibil," logistic," #i" cum" vede!i" rezolvarea" acestei" situa!ii,"

deoarece"punctul"de"vedere"al"guvernului"nu"este"gândit"logic"#i"este"clar"c "nimeni"nu"s-a 

gândit la implementarea" #i" executarea" efectiv " a" prevederilor" ordinului" dat." A!i" dat" un"

ordin doar" ca" s " fie" dat" #i" s " v " acoperi!i" astfel" sp lându-v " mâinile" de" orice"

responsabilitate!  

 În ultimii 30 de ani din toate sursele am auzit doar despre centralizare pentru un sistem 

bine-func#ional,!ca!institu#iile!publice!s !fie!centralizate!"i!s !nu!d m!putere!la!nivel!local,!dar!v !

întreb, de data aceasta, într-o"situa!ie"excep!ional ,"de"ce"delega!i"atribu!iile,"de"ce"preda!i"

autonomia" lu rii" deciziilor" la" nivel" local," când" de" fapt," rezolvarea" acestor" probleme" de"

interes"na!ional"!ine"de"ministerul"dumneavoastr "#i"pentru"prevenirea"apari!iei"unui"haos,"

toat "!ara"a#teapt "ni#te"solu!ii"unitare?"Dup "30"de"ani"de"hipercentralizare"veni!i"cu"ni#te"

reglement ri" #i"da!i"autonomie" institu!ionalizat " f r "s "existe" resursele"necesare," f r "s "

asigura!i" cadrul" necesar" institu!iilor. Stimat ! doamn !ministru,!Guvernul! trebuie! s ! r mân !

responsabil,!implicat!"i!în!situa#ii!grele,!nu!doar!atunci!când!totul!merge!spre!un!f ga"!normal$ 

 Stimat ! doamn ! ministru,! da#i-mi! voie! s ! v ! întreb! cu! aceast ! ocazie,! acele tablete 

promise din partea"statului,"vor"mai"fi"achizi!ionate?"$coala"a"început,"cursurile"la"fel,"iar"

tabletele"înc "nu"au"ajuns"la"#coli."Statul"a#teapt "performan!e"#i"din"partea"dasc lilor,"care"

depun" un" efort" foarte" mare" pentru" a" se" adapta" la" noile" reglement ri," pentru" a preda 

elevilor" materialul" propus" în" a#a" m sur " încât" situa!ia" în" care" suntem" s " nu" afecteze"

viitorul" copiilor" no#tri," iar" Guvernul" nu" vine" în" sprijinul" sistemului" de" înv ! mânt" nici"

pentru"asigurarea"minimului"necesar"pentru"predarea"lec!iilor?"Atunci"statul"cum"s "aib "

a#teptarea"ca"elevii"s "performeze,"când"noi,"responsabilii"pentru"viitorul"copiilor"no#tri"nu"

suntem"în"m sur "s "le"asigur m"minimul"necesar? Dasc lii!sunt!cei!mai!expu"i!în momentul 

de!fa# ,!dup !medici.!Cum!îi!r spl tim!pe!ace"tia!pentru acest curaj, pentru acest efort depus din 



partea! lor?!Tân ra! genera#ie! este! în!mâinile! lor! "i! noi! nu! facem!altceva decât! s ! le! îngreun m!

situa#ia!prin!tot!felul!de!decizii!care!nu!îi!ajut !cu!nimic$! 

 Stimat ! doamn !ministru,! #inând! cont! de! faptul! c ! dreptul! la! înv # mânt! este! un! drept!

fundamental, iar!dreptul!de!a!putea!beneficia!de!serviciile!de!cazare!ale!internatelor!"colare!este!

asigurat! prin! lege,! consider! c ! suntem! în! fa#a! unei! discrimin ri! grave "i aceasta! prejudiciaz !

dreptul!la!educa#ie!al!copiilor. De aceea, aceast "problem  na!ional "necesit "solu!ii"prompte,"

iar"Guvernul,"în"spe! "ministerul"dumneavoastr , este"responsabil"s "se"sesizeze"#i"s "vin "

în ajutorul elevilor, care poate din cauza organiza!iei"defectuoase"#i"a lipsei"posibilit !ii"de"

cazare, nu vor putea participa la clase.   

   

 În"numele"p rin!ilor"#i"dasc lilor,"solicit rezolvarea prompt "a"problemelor! 

 

                Cu respect, 

         Antal István Lóránt 

            Senator UDMR 
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