REVISTA PRESEI
10 martie 2020

TVR 1: Deciziile luate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
- Conferinţă de presă, ora 20:05 Participă: Ludovic Orban, Monica Anisie, Victor Costache, Lucian Bode, Marcel Vela, Raed Arafat
Ludovic Orban: Vă mulţumim. Bună seara, de fapt! A mai avut loc o reuniune a Comitetului Naţional
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Guvernul, instituţiile implicate, conducătorii de instituţii sunt
mobilizaţi, urmărim toate desfăşurările şi încercăm zi de zi să luăm cele mai bune măsuri pentru a
putea face faţă oricărei situaţii. Astăzi am avut o discuţie legată de mai multe subiecte. Sigur, am luat
decizia care vă va fi prezentată de domnul ministru împreună cu toate celelalte decizii ale
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, decizia de suspendare a cursurilor în învăţământul
preuniversitar pe o perioadă limitată, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţiile care apar.
Este vorba de perioada 11 martie - 22 martie inclusiv. Vreau să accentuez că această măsură este o
măsură cu caracter preventiv. La baza acestei decizii au stat mai multe consideraţii. Primul argument
este legat de o creştere estimată a riscului de intrare în ţară a unor persoane care vin din zone cu o
largă răspândire a epidemiei. Se ştie foarte clar că avem informaţii despre foarte mulţi cetăţeni
români care, în momentul în care au aflat din presă, anterior emiterii deciziei Guvernului italian,
despre posibilitatea închiderii Lombardiei, şi-au făcut bagajele şi se pare că mulţi au pornit înspre
România. Din acest motiv, considerăm că există un risc crescut şi aici am discutat de întărirea unor
măsuri la graniţă, astfel încât să avem capacitatea de a putea lua cele mai bune decizii privitoare la
cetăţeni, în funcţie de locul din care vin, respectiv decizia fie de intrare în carantină, fie de izolare la
domiciliu, astfel încât să putem să împiedicăm o mişcare în locuri publice a unor persoane care...
asupra cărora există risc de contaminare. De asemenea, decizia este luată pe o perioadă relativ
scurtă de timp, este vorba practic de 8 zile de curs. Vrem să şi vedem evoluţia în ceea ce priveşte
numărul de diagnostice, evoluţia din mai multe puncte de vedere şi grija noastră principală este
aceea de a-i feri pe copii, pe elevi de orice risc de contaminare, risc care ar putea apărea în cadrul
cursurilor care se organizează la şcoală. De asemenea, am luat măsuri de întărire a controlului la
graniţă - aici vă va prezenta domnul ministru de interne şi domnul ministru al transporturilor deciziile
şi raţiunile care au stat la baza deciziei unui control mai strict pe rutier şi pe feroviar. Ştiţi foarte bine
că ieri am luat decizia de suspendare a zborurilor şi astăzi, în urma unei analize a bazei legale şi a
situaţiei transportului rutier şi feroviar, am luat decizii legate de transportul rutier şi feroviar. Sigur,
de asemenea, am analizat mai în detaliu diferite proceduri, diferite mecanisme prin care să reducem
pe cât posibil riscul de contaminare, de la modul în care funcţionează izolarea la domiciliu, modul în
care se efectuează ancheta epidemiologică, cine sunt subiecţii anchetei epidemiologice, cum putem
creşte numărul de medici implicaţi în anchetele epidemiologice. De asemenea, am avut o discuţie
legată de creşterea capacităţii de diagnosticare şi, implicit, a timpului necesar pentru punerea unui
diagnostic pentru o persoană de la care se prelevează probe. De asemenea, am avut discuţii legate
de starea, situaţia stocurilor, cum am spus, aprovizionarea cu materiale, echipamente, substanţe
necesare pentru combaterea virusului COVID-19. Repet îndemnul care l-am făcut cu orice ocazie,
îndemn la calm, la un comportament raţional, la responsabilitate individuală. Fiecare dintre cetăţenii
români pot, printr-o conduită adecvată, pe care noi încercăm să o determinăm prin recomandările pe
care le formulăm, să contribuie la reducerea riscurilor de contaminare a altor cetăţeni cu acest virus
şi la menţinerea sub control a numărului de cazuri care apar. De asemenea, vreau să le mulţumesc
tuturor cetăţenilor români, în special din Italia, dar nu numai, care au ascultat sugestiile noastre şi
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care au respectat ceea ce i-am rugat şi anume să nu vină dacă nu au motiv foarte serios în ţară,
pentru a nu-şi expune persoanele apropiate, rudele, prietenii, colegii riscului de contaminare.
Suntem, practic, mobilizaţi la maximum. Închei această intervenţie prin a face un apel către ceilalţi
lideri politici foarte serios: acest subiect nu este un subiect politic. Acest subiect vizează sănătatea,
viaţa oamenilor. Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri politice, calcule
politice, unii să încerce să câştige capital politic pentru că din astfel de atitudini de politicianiste nu
există decât riscul de a se prezenta informaţii eronate, de a se crea o percepţie incorectă asupra
evoluţiei normale, fireşti a tuturor fenomenelor legate de coronavirus. Îl invit pe domnul ministru
Marcel Vela să dea citire deciziilor care au fost luate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă astăzi.
Marcel Vela: Bună seara. Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a adoptat Hotărârea
nr. 6 din 4 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului
coronavirus. Nu o să vă citesc preambulul hotărârii, cel care face trimitere la acte normative care dau
argumentele necesare pentru adoptarea unei asemenea decizii şi vă citesc direct hotărârea. Aşadar,
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1. Se aprobă suspendarea cursurilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar
începând din data de 11 Martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în
funcţie de evoluţia situaţiei.
Articolul 2. Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, regulate
speciale şi ocazionale în trafic internaţional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de
transport spre Italia şi din Italia spre România începând cu data de 10.03.2020, ora 12:00, până în
data de 31.03.2020, ora 12:00, ora României.
Alineatul 2. Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate, regulate speciale şi
servicii ocazionale care tranzitează Italia au obligaţia de a comunica cetăţenilor români care se vor
îmbarca din Italia către România faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României
şi îşi vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere la
îmbarcarea în autobuz.
Articolul 3. Alineatul 1. Se aprobă suspendarea sau după caz interzicerea introducerii de către
operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia şi dinspre Italia spre
România începând cu data de 12 martie 2020, ora 12:00, până la data de 31 martie 2020, ora 12:00,
ora României.
Alineatul 2. Operatorii feroviari au obligaţia de afişa la bordul trenurilor şi de a distribui materiale
tipărite care să aducă la cunoştinţa călătorilor faptul că cetăţenii români care se vor îmbarca venind
din Italia către România vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma
această responsabilitate prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere la urcarea în tren.
Alineatul 3. Operatorii feroviari au obligaţia de a înştiinţa cetăţenii străini că acestora nu li se va
permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia.
Articolul 4. Se aprobă sistarea programelor de studii privind schimbul de experienţă până la data de
31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire dacă acestea nu au fost începute până la data
prezentei hotărâri .
Articolul 5. Se aprobă suspendarea până la 31 martie 2020 a stagiilor în spitale pentru cursanţii
şcolilor postliceale sanitare.
Articolul 6. Se aprobă instituirea obligaţiei pentru unităţile de alimentaţie publică, de exemplu,
hipermarket, supermarket, market, magazin de cartier etcetera de a lua măsuri în privinţa
dezinfecţiei frecvente a suprafeţelor expuse: cărucioare, balustrade, coşul de cumpărături, clanţe de
uşi, butoane de la lifturi, grupuri sanitare etc., cât şi instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării
de persoane, în special în zonele caselor de marcat în toate spaţiile comerciale. Această măsură se va
implementa pe baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii în termen de 48 de ore de la adoptarea
prezentei hotărâri.
Articolul 7. Se aprobă desfăşurarea reuniunilor cu număr de sub 200 de persoane fără avizul DSP,
Direcţiilor de Sănătate Publică.
Articolul 8. Furnizorii publici şi privaţi de transport de persoane sunt obligaţi să efectueze
dezinfectarea frecventă a spaţiului, de exemplu bare şi suporţi de susţinere, uşi, scaune etc., de
preferat la finalizarea traseului.

Articolul 9. Toate instituţiile publice şi private au obligaţia de a asigura la toalete material destinat
igienei personale: săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini, dezinfecţia frecventă a clanţelor,
uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse, gen mese de conferinţe, birouri, balustrade, butoane de la
lifturi etc..
Articolul 10. Se vor transmite circulare către toate instituţiile publice şi private în vederea analizării
posibilităţii desfăşurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispoziţiilor
articolului 108110 din Legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu Articolul 2 din Legea nr. 81/2018
privind reglementarea activităţii de telemuncă acolo unde este posibil.
Articolul 11. Am aprobat şi modelul declaraţiei pe proprie răspundere utilizată la intrarea în ţară,
model ce face parte din prezenta hotărâre.
Articolul 12. La nivel naţional, autorităţile cu responsabilităţi în gestionarea riscului manifestat de
virus intensifică acţiunile preventive derulate în spaţiile publice cu aflux de persoane, cum ar fi gări,
autogări, staţii de metrou, târguri, pieţe etc., în vederea conştientizării populaţiei cu privire la
importanţa respectării măsurilor de sănătate publică dispuse. Vreau să precizez că această hotărâre a
fost votată cu unanimitate de voturi de către toţi membrii Comitetului Naţional pentru Situaţii
Speciale de Urgenţă. Vă mulţumesc.
Ludovic Orban: Înainte de a vă invita să adresaţi întrebări vă informez că cele trei persoane care au
intrat în ancheta epidemiologică de la guvern, ştiţi că aţi dat dimineaţă ştirea cu coronavirusul care e
la guvern, au fost testate şi la teste au ieşit negativ, adică nu sunt infectate cu virus, ca să fiţi liniştiţi,
mai ales jurnaliştii care sunt acreditaţi la guvern, să nu aibă nicio emoţie când vor veni la reuniunea
guvernului de mâine, de la ora 19:00. Aşteptăm întrebările dumneavoastră. Evident, alături de mine
sunt domnul ministru al Transporturilor, care vă stă la dispoziţie cu orice fel de lămuriri legate de
măsurile luate în domeniul transportului rutier, feroviar şi aerian, doamna ministru Monica Anisie,
ministrul Educaţiei şi Cercetării - vă stă la dispoziţie cu răspunsuri la întrebări legate de deciziile din
domeniul educaţiei, domnul ministru Costache, la orice întrebări legate de problematica aferentă
ministerului pe care îl conduce, direcţiilor de sănătate publică, sigur, în domeniul situaţiilor de
urgenţă domnul secretar de stat Raed Arafat vă stă la dispoziţie. Aşteptăm întrebările
dumneavoastră.
Liliana Curea, PRO TV: Bună seara. O întrebare pentru doamna ministru al Educaţiei. Această măsură
se referă şi la învăţământul privat, inclusiv şcolile şi grădiniţele private vor fi închise?
Monica Anisie: Această măsură se referă la toate unităţile de învăţământ preuniversitar fie de stat,
fie învăţământ particular. Fac precizarea pentru toată lumea, este vorba de unităţile de învăţământ
preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial, liceal şi postliceal de stat, deci toate unităţile de
învăţământ preuniversitar.
Liliana Curea: Inclusiv creşele? - că nu le-aţi enumerat..
Monica Anisie: Vorbim despre unităţi de învăţământ.
Liliana Curea: Domnule ministru Costache, deja avem în patru cazuri în Bucureşti, 3 în Bucureşti şi un
pacient de la Galaţi internaţi la 'Matei Balş'. Ce se va întâmpla cu al cincilea pentru că ştim că acolo
avem două rezerve cu câte două paturi? Mulţumesc!
Victor Costache: Avem tot etajul de terapie intensivă, care poate fi mobilizat pentru această situaţie
cu coronavirus.
Alexandru Buzică, RRA: Ce se va întâmpla cu părinţii care nu îşi duc copiii la şcoală? Vor trebui să stea
cu aceştia în unele cazuri, nu? Cred că vă aşteptaţi la întrebarea asta!
Ludovic Orban: Am să vă răspund că ştiţi că a fost o preocupare legată de acest subiect. Măsura nu o
aplicăm de mâine, măsura o aplicăm de poimâine. Măsura se aplică practic doar pentru opt zile de
curs. Am lăsat un timp de adaptare pentru ca părinţii să găsească o soluţie, fie pe cineva din familie,
fie o altă soluţie să aibă grijă de copii în perioadele în care se duc la lucru. De altfel, dacă vedeţi că am
mai luat o altă măsură, atât timp cât este posibil să se efectueze anumite lucrări la domiciliu atât în
privat, cât şi în sectorul public, să permitem efectuarea acestor lucrări de la domiciliu. E o măsură
oarecum coroborată şi cu această decizie de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar,
pentru a da o posibilitate suplimentară celor care într-adevăr pot să efectueze lucrări, să-şi realizeze
atribuţiile de serviciu o perioadă la domiciliu să poată să facă lucrul acesta.
Claudia /../ ştirile Kanal D: În ceea ce priveşte transportul rutier şi feroviar, ce se va întâmpla, aţi spus
că se vor închide graniţele înspre şi dinspre Italia, dar în acelaşi timp...

Ludovic Orban: Am zis că se vor închide graniţele?
Claudia /.../: Nu...
Ludovic Orban: Am zis să asigurăm luarea deciziilor corecte privitor la cei care vin din Italia sau din
alte ţări sau zone unde este foarte răspândită epidemia. Decizia corectă este aceea fie de intrare în
carantină instituţionalizată - aici, repet, avem 4.500 de locuri de carantină instituţionalizată care sunt
pregătite de judeţe, raportate de Comitetele de situaţii de urgenţă la nivel judeţean şi de prefecţi. De
asemenea, să decidem corect care sunt persoanele care trebuie să intre în izolare la domiciliu, acest
lucru, evident pentru persoanele... Avem transportul aerian, transportul aerian practic am suspendat
cursele, zborurile...
Reporter: Deci, nu se vor suspenda curse...
Ludovic Orban: ... zborurile pe o perioadă... Au fost suspendate zborurile dinspre...
Reporter: Nu, mă refer la cele rutiere şi feroviare.
Ludovic Orban: Cele rutiere nu pot fi suspendate, pentru că noi nu putem legal să intrezicem intrarea
în ţară a unui cetăţean român, n-avem niciun fel de bază legală. De altfel, n-avem bază legală nici
pentru cetăţenii europeni, să interzicem intrarea în ţară, decât că, în cazul în care vin din zone cu
răspândire foarte mare, intră în carantină, sau în izolare la domiciliu, în funcţie de cât de răspândit
este virusul în zonele de provenienţă.
Reporter: Iar acest lucru se va face...
Ludovic Orban: Da, domnul ministru al transporturilor vă poate da detalii.
Lucian Bode: Da, dacă îmi permiteţi, nicăieri în hotărâre nu scrie că închidem graniţele, ca să fie
foarte clar. Şi ca să aduc explicaţie la afirmaţia mea şi un răspuns la întrebarea dumneavoastră, după
cum ştiţi, transportul cu autocarul sau autobuzul pe servicii regulate, respectiv servicii de tranzit, în
acest moment se prezintă în felul următor: Pe servicii regulate România - Italia - România, sunt 66 de
linii operate de 91 de operatori sau subcontractori. Asta în raport cu Uniunea Europeană, total
servicii regulate autorizate sunt 290 de trasee, operate de 274 de operatori. Deci, noi, în această
hotărâre am făcut referire foarte clară la serviciile regulate, la serviciile de tranzit efectuate de către
operatori de transport spre Italia şi din Italia spre România.
Ludovic Orban: Aici v-aş mai da încă un detaliu. Dacă vedeţi, la punctul 11 s-a aprobat modelul
declaraţiei pe care trebuie să o completezi, pentru că avem foarte multe intrări şi pe maşini
particulare şi există un mode de declaraţie care a fost aprobat. Acest model de declaraţie cuprinde
obligaţia de a furniza locul de unde s-a îmbarcat, de unde provine, locul unde domiciliază în Italia,
pentru a identifica cu precizie ce măsură trebuie instituită în cazul persoanelor care vin din Italia. Aici,
evident, este o declaraţie pe proprie răspundere, în cazul în care nu reflectă adevărul există
responsabilitate individuală a persoanei care nu declară adevărul, practic este vorba de comiterea
unui fals. De asemenea, în cazul în care se refuză completarea acestei declaraţii, decizia luată seara
trecută este de a intra direct în carantină.
Reporter: /.../ de exemplu astăzi /.../ au intrat persoane care nu au completat acel formular, au
declarat ulterior. Se va schimba ceva, în sensul că vor fi/.../
Ludovic Orban: Astfel de formulare vor fi distribuite şi la benzinăriile de dinainte de intrarea în
graniţă, pe toate rutele pe care le avem. De asemenea, vor avea obligaţia de a formula... practic, noi
am instituit acestă obligaţie şi cu formularul tip prin cu această decizie. Chiar dacă noi am folosit
anterior acest tip de formular, nu era instituită această obligaţie cu consecinţele aferente în cazul
completării incorecte sau refuzului de completare.
Reporter: /.../
Ludovic Orban: E şi povestea autocarului scăpat de la graniţă, care a venit fie din Bologna... autocarul
n-a scăpat, autocarul, până la urmă, toţi pasagerii acestui autocar au fost din zona Cluj, au fost izolaţi
la domiciliu. Asta a fost decizia care s-a luat.
Sabrina Preda, ANTENA 3: Domnule premier, în primul rând avem motive să fim îngrijoraţi, în acest
moment la cum este situaţia în România, cu 17 persoane infectate, cinci persoane vindecate, cu
stocurile pe care le avem, nu ştim exact ce s-a întâmplat cu dezinfectanţii, eu voi insista cu această
întrebare, cu măştile, cele cinci milioane de măşti care trebuiau să ajungă încă de la sfârşitul
săptămânii trecute? Este România pregătită?
Ludovic Orban: Aici, în privinţa măştilor a apărut o interdicţie de export, pentru că noi am stabilit o
relaţie contractuală cu o companie din Germania, căreia nu-i dau numele, a apărut o interdicţie de

export din Germania. Am luat legătura cu autorităţile din Germania pentru a obţine acordul pentru a
se livra cantitatea respectivă care a fost negociată. Cel mai probabil în cursul zilei de mâine, vom
obţine acordul şi vor fi livrate în trei tranşe aceste măşti./eendrefy/ În ceea ce priveşte
combinezoanele, urmează să primim probabil în cursul zilei de mâine din Serbia, de asemenea, avem
achiziţii. În ceea ce priveşte substanţe dezinfectante avem, de asemenea, soluţii. Domnul Raed Arafat
a luat legătura şi vă poate explica cu comitetul de la nivel european, pentru că şi comitetul european
face achiziţii, urmând a fi puse la dispoziţie în funcţie de solicitări către ţările europene. Domnul
secretar de stat Arafat, vă rog.
Raed Arafad: Mulţumesc, domnule prim-ministru. Deci noi am primit o ofertă care este provenită din
partea Comisiei Europene, cei care caută şi pun la dispoziţia ţărilor anumite oferte şi stocuri. Au fost
contactaţi, au răspuns, suntem în discuţii cu ei, dar ca se înţelegeţi presiunea, ieri era o cantitate
mare când s-a dat anunţul, o cantitate mare de dezinfectanţi; în cursul nopţii,până să dăm răspunsul,
care trebuia dat până la ora 12:00, în cursul nopţii a dispărut toată cantitatea de câteva zeci de tone
şi că să înţelegeţi cât de greu este să găseşti stocuri la acest moment. Totuşi, suntem în legătură cu ei,
au în stocuri echipamente de protecţie de la combinezoane, la ochelari, la viziere, la măşti şi
aşteptăm să vedem cam cât putem să luăm din stocul respectiv.
Ludovic Orban: Aici, pe lângă analiza stocurilor existente la nivelul spitalelor şi în alte unităţi, evident
că am avut un plan de achiziţii care e în curs de realizare. Pe de altă parte, ştiim că va trebui să
continuăm căutarea unor oferte pentru diferite categorii de materiale în timpul în care ne ajung,
utilizăm toate materialele, echipamentele, substanţele achiziţionată, astfel încât să nu rămânem în
penurie, dar exact ce v-a spus domnul secretar de stat, să ştiţi că e o perioadă extrem de dificilă, în
care trebuie să căutăm, practic, în toată lumea şi prin toate modalităţile posibile de căutare cu toate
instituţiile. Aici am angrenat ataşaţii comerciali, care ţin de Ministerul Economiei, am angrenat
reprezentanţii diplomatici în astfel de căutări, am căutat pe toate canalele posibile să identificăm
astfel de producători de la care să putem obţine să semnăm contracte de furnizare chiar şi pe o
perioadă de timp un pic mai lungă.
Reporter: Şi cum ne vom asigura...
Raed Arafat: Dacă îmi permiteţi numai să adaug...
Ludovic Orban: Sigur, sigur că da.
Raed Arafat: Deci astăzi avem deja o echipă de recepţie, care este în Serbia pentru primele cantităţi
de combinezoane, care au fost contractate prin achiziţiile centralizate de la ONAC. Deci va fi pe o
perioadă ou livrare de aproape un sfert de milion de combinezoane. Asta ştim că deja sunt rezervate
nouă, dacă nu se schimbă nimic, în următoarele două-trei săptămâni va fi veni întreaga cantitate, dar
prima parte va sosi în ţară, sper, în cursul zilei de mâine sau poimâine.
Reporter: Cum vom face ca acest control de la vama terestră să fie unul riguros, pentru că au existat
cazuri în care au intrat persoane care au minţit şi e foarte simplu să intre aceste persoane infectate în
ţară.
Ludovic Orban: Deci în momentul de faţă, dacă...
Reporter: Există în acest moment destui medici epidemiologi?
Ludovic Orban: Ascultaţi-mă! În momentul de faţă, dacă mint şi sunt verificate aceste declaraţii,
evident că noi putem obţine informaţii oricând de la Poliţia Italiană, de la Guardia Civilă italiană
legate de persoanele... mai ales persoanele care considerăm că nu au fost corecte, cinstite în
completarea declaraţiilor, suportă consecinţe penale. E vorba de fals şi de uz de fals. În această
situaţie, evident că suntem mobilizaţi, Poliţia de Frontieră este mobilizată. Direcţiile de Sănătate
Publică, v-am şi spus, a trebuit să mutăm personal din judeţele din interiorul ţării înspre graniţa de
vest, pe unde e intrarea în ţară cea mai importantă, astfel încât să asigurăm permanenţă şi mai ales
să asigurăm păstrarea... Adevărul e că nu este foarte simplu să ai contact permanent, să pui întrebări
permanente oricărei maşini care vine, oricărui autocar, să vorbeşti cu fiecare în parte, să verifici
declaraţii... Încercăm să menţinem o mobilizare maximă, astfel încât să nu avem cazuri de, cum să
spun, de intrare a unui cetăţean din Italia, cu care să nu ştim ce să facem. Sigur că aici nu e sută la
sută, ştim întotdeauna că sunt unii care nu au vrut să spună că vin din Italia, sunt unii care au folosit
inclusiv rute de zbor o perioadă din Germania sau din aeroporturi din sudul Italiei sau din alte
aeroporturi. În momentul de faţă, odată cu suspendarea curselor aeriene, odată cu suspendarea
transportului rutier şi feroviar regulat, practic, trebuie să ne concentrăm eforturile asupra maşinilor

personale, că astea vor fi cele mai multe intrări şi aici vom avea grijă să existe foarte multă
rigurozitate în furnizarea, în aflarea informaţiilor necesare pentru a lua deciziile corecte. Oricum, vă
mai spun încă o dată: gândiţi-vă că noi avem expunerea de Italia de ceva vreme şi dacă vă uitaţi la
ritmul de diagnostice pozitiv, este un ritm care nu este în creştere. Dacă ne uităm în ultimele cincişase zile, vedem că nu este o creştere. De exemplu, în alte ţări diagnosticele au început să aibă o
creştere în progresie geometrică şi ulterior au crescut foarte mult. Noi încercăm să ţină fenomenul
sub control, apelând la toate mijloacele. Măsura corectă de carantină sau de carantină prin izolare la
domiciliu pentru persoanele care au fost în zone cu răspândire a epidemiei, luarea tuturor măsurilor
pentru a reduce posibilitatea de transmitere a virusului de către persoane care e posibil să fie
contaminate. Evident, am luat, încă nu am formalizat, decizia, dar o să emitem un nou set de
recomandări pentru un comportament cât se poate de preventiv, responsabil şi de corect din partea
cetăţenilor pentru evitarea transmiterii virusului. Adică eu cred că trebuie apelat la responsabilitatea
cetăţeanului ,pentru că într-un fel trebuie responsabilizat, că în cazul în care ajunge să fie purtător
nedorit, că marea majoritate a celor care eventual au acest virus nu asu... au contactat acest virus
fără să ştie, trebuie să se comporte responsabil, astfel încât să reducă la maxim posibilitatea de a-i
infecta pe alţii.
Rafaelo Varga, România TV: Două întrebări, dacă îmi permiteţi: prima pentru doamna ministru
Monica Anisie. Aş vrea să vă întreb de ce aţi decis să închideţi şcolile abia de miercuri şi nu de mâine
şi cum vor fi recuperate cursurile. Şi o întrebare pentru domnul ministru al sănătăţii: câte paturi avem
în aceste momente în ţară pentru bolnavii de coronavirus, dar câte paturi avem în special pentru
copii şi pentru cei care vor necesita şi terapie intensivă? Mulţumesc.
Monica Anisie: La prima dumneavoastră întrebare referitoare la decizia de suspendare a cursurilor
de miercuri, cred că deja s-a spus aici: am luat această decizie... comitetul a luat această decizie, deci
nu Ministerul Educaţiei, să facem această precizare că nu Ministerul Educaţiei putea să ia decizia
suspendării cursurilor, ci numai Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, şi s-a luat
această hotărâre pentru a lăsa posibilitatea părinţilor de a găsi soluţii pentru a ţine elevii acasă, copiii
să rămână acasă cu membrii familiei sau alte soluţii. Nu puteam să luăm decizia de astăzi pe mâine şi
să nu lăsăm o posibilitate părinţilor de a găsi soluţii să nu rămână copiii singuri acasă. Recuperarea
cursurilor va fi hotărâtă de abia după ce vom vedea evoluţia situaţiei în care ne aflăm la Ministerul
Educaţiei şi Cercetării astăzi a fost constituit un grup de lucru, care a analizat posibilitatea realizării
cursurilor şi online.
Reporter: Mai am şi eu o întrebare: cu cei din carantină este mai uşor să-i monitorizăm. Cum vă veţi
asigura că cei care sunt în izolare la domiciliu respectă măsura? Cine îi va verifica: cei de la DSP, veţi
apela la ajutorul Poliţiei Locale?
Ludovic Orban: Deci, implicăm Poliţia, Jandarmerie, Poliţie Locală, angajaţi ai administraţiei locale
prin responsabilizare. Se ştie că la nivelul localităţilor exstă comitete pentru situaţii de urgenţă care
sunt conduse de primari. Aici, primarii au obligaţia să fie implicaţi în acest proces. De asemenea,
primarii sunt cei care ştiu dacă o persoană izolată la domiciliu, o familie are ce-i trebuie sau nu are cei trebuie, dacă are o persoană care să facă aprovizionarea. Aici am spus foarte clar că noi avem
resurse pe care le punem la dispoziţie pentru a se asigura fie de către autorităţile locale, deşi în mod
normal... fie de către serviciile publice de asistenţă socială de la nivel judeţean tot ceea ce este
necesar pentru familiile izolate şi, evident, vom aplica foarte drastic toate sancţiunile pentru
nerespectarea izolării la domiciliu. De altfel, s-au şi dat amenzi şi vor continua să se dea amenzi şi
chiar le-am solicitat prefecţilor să şi facă popularizarea acestor amenzi în momentul în care cineva
încalcă decizia de izolare la domiciliu.
Reporter: Aş avea şi eu o întrebare pentru...
Ludovic Orban: Domnul ministru al sănătăţii trebuie să vă răspundă legată de numărul de paturi
pentru tratament.
Victor Costache: În funcţie de evoluţia acestei infecţii virale s-au descris patru scenarii epidemiologice
la nivel mondial şi la nivel european. Noi suntem în scenariul 1, în care avem sub 20 de pacienţi.
Urmează scenariul 2, în care sunt între 20 şi 100, scenariul 3, între 100 şi 1.000 şi scenariul 4, peste
1.000 de pacienţi. Evident, în scenariul 1 şi scenariul 2 nu se pune problema sa avem deficit de locuri
de terapie intensivă. De asemenea, trebuie să ţineţi cont că din 100 de pacienţi, astea sunt statisticile
şi studiile multicentrice care s-au făcut în China, cam undeva între 12 şi 14% din pacienţi au nevoie de

terapie intensivă. În România în acest moment sunt aproximativ 2.000 de locuri de terapie intensivă,
deci deocamdată, în primele scenarii nu avem astfel de probleme. Evident, în funcţie de evoluţia, de
tipul de trend pe care îl va avea această infecţie virală pe teritoriul României, declanşăm planul
ulterior de măsuri la nivel sanitar.
Ludovic Orban: /.../ în teleconferinţa pe care am avut-o astăzi la iniţiativa premierului Netanyahu,
premierul Conte a şi explicat, că s-a pus întrebarea cum sunt cazurile tratate. Cazurile tratate sunt 5055% la domiciliu, 30-35% în secţii şi doar 10% în terapie intensivă. Evident, noi nu trebuie să
numărăm numai paturile, trebuie să vedem capacitatea de a disponibiliza paturi, adică câte paturi
pot fi disponibilizate la terapie intensivă. Din punct de vedere al numărului, stăm bine, dar trebuie să
vedem capacitatea de a disponibiliza paturile de la terapie intensivă sau din alte secţii, astfel încât să
putem asigura, în cazul în care există îmbolnăviri, tratamentul în spital.
Reporter: Radio România Actualităţi. O ultimă întrebare pentru doamna ministru. În această perioadă
se fac înscrierile pentru clasa pregătitoare şi totodată nu ne-aţi spus ce măsuri se vor lua în cadrul
învăţământului universitar.
Monica Anisie: Măsura pentru învăţământul preuniversitar a fost deja luată. Iar în ceea ce priveşte
învăţământul universitar, după cum bine cunoaşteţi, este vorba de autonomie universitară. Am
transmis deja către universităţi o notă prin care le-am solicitat să anunţe Ministerul Educaţiei şi
Cercetării în momentul în care iau decizia suspendării cursurilor în cadrul senatului universităţilor.
Deci, fiind vorba de autonomie universitară, decizia se ia de către universitate. Deja cunoaşteţi că
există cazuri în care universităţile au luat măsura suspendării cursurilor. Referitor la clasa
pregătitoare, înscrierile continuă, înscrierile se fac online. În acest moment, vom lua măsurile în aşa
fel încât, dacă este necesar, vom prelungi calendarul.
Ema Schweninger, ANTENA 1: Am câteva întrebări pentru ministrul săntătăţii. Domnule m,inistru, vă
rog să ne daţi mai multe detalii despre ultimele două cazuri confirmate în această seară, unde sunt
acum pacienţii, de unde au venit, dacă au avut legătură cu alţi români confirmaţi cu noul coronavirus.
Victor Costache: Vedeţi dvs, şi evoluţia şi istoricul celor doi pacienţi confirmă încă o dată justeţea
măsurilor luate de către echipa Orban. Ambii pacienţi au venit din Italia, este vorba de o doamnă de
72 de ani din Buzău care s-a întors prin jurul datei de 2 martie, iar celălalt un bărbat din Bucureşti, de
aproximativ 60 de ani, care s-a întors la sfârşitul lunii februarie. Pacienta din Buzău este în drum spre
'Matei Balş', iar cel din Bucureşti este spitalizat la Gerota.
Ema Schweninger: Şi va rămâne acolo?
Victor Costache: Decizia o vor lua colectivul de medici de acolo cu cei de la Spitalul de Boli
Infecţioase.
Ema Schweninger: Ambii erau izolaţi la domicliu sau...?
Victor Costache: Cel care este internat la Gerota era deja internat la Gerota şi venea din izolare la
domiciliu. Prima pacientă, din Buzău, nu era în izolare la domiciliu deoarece venise din zona Rimini,
zonă care nu era, la vremea în care s-a întors, în carantină sau consemn de izolare la domiciliu.
Ema Schweninger: Vreau să vă întreb dacă luaţi în calcul, dacă aveţi de gând să sistaţi internările
pentru patologia non urgentă?
Victor Costache: Evident, cum i-am răspuns domnului varga, avem un plan de măsuri care vor fi luate
în funcţie de evoluţia liniară sau nu a cazurilor de coronavirus în România, şi este una din măsurile
evidente de management al patului la nivel spitalicesc care va fi luată.
Ema Schweninger: Zilele trecute, secretarul de stat Nelu Tătaru spunea că 10% din paturile de terapie
intensivă ar urma să fie folosite sau, mă rog, ar trebui să fie folosite, nu ştiu, să fie rezervate pentru
astfel de cazuri. Ce s-a mai întâmplat de la acea declaraţie şi până astăzi pentru că ştim foarte bine
cât de greu este să găsim în acest moment un loc liber într-o secţie de terapie intensivă?
Victor Costache: Ştiţi foarte bine că sunt foarte mulţi pacienţi cu patologii complexe în România şi de
aceea aceste măsuri vor fi luate în funcţie de creşterea numărului cu astfel de infecţii în România.
Carla Tănasie, DIGI 24: Bună seara! Am câteva întrebări pentru doamna ministru Anisie şi două
întrebări pentru domnul ministru Costache. Pentru doamna Anisie, principale întrebare a părinţilor în
acest moment este ce se va întâmpla cu afterschool-urile? În perioada în care şcolile vor fi închise vor
sta şi profesorii acasă? Şi, 3, ştim că pe 23 martie ar trebui să înceapă simulările pentru clasa a VIII şi a
XII-a, ce se va întâmpla?

Monica Anisie: Referitor la afterschool, noi am luat acum decizia doar de suspendare a cursurilor din
toate unităţile de învăţământ preuniversitar. Afterschool nu face parte din categoria unităţii de
învăţământ. În ceea ce priveşte simularea, la momentul acesta, fiind vorba de suspendarea cursurilor,
vom analiza la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) amânarea şi a simulărilor atât pentru
evaluare naţională, cât şi pentru bacalaureat. Deci s-a luat această decizie, ca să-i spunem aşa, în
cadrul Ministerului Educaţiei, de a analiza zilele acestea posibilitatea de a amâna simulările.
Carla Tănasie: Deci părinţii îşi duce copiii la afterschool? Copiii vor putea fi duşi la afterschool?
Monica Anisie: Asta este decizia părinţilor. Nu putem noi să închidem, să luăm această măsură de a
suspenda şi activitatea din cadrul afterschool-urilor, pentru că nu sunt în subordinea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării.
Carla Tănasie: Vor rămâne şi profesorii acasă?
Monica Anisie: În această perioadă colegii mei profesori vor fi solicitaţi de către MEC dacă luăm
măsura de a realiza cursuri online, deci vor fi solicitaţi de a ţine şi cursuri online.
Carla Tănasie: Activităţile extraşcolare?
Monica Anisie: Activităţile extraşcolare, am transmis deja de două săptămâni o notă în teritoriu prin
care am solicitat unităţilor de învăţământ să limiteze activităţile extraşcolare şi dacă acum sunt
unităţi de învăţământ preuniversitar cu aceste cursuri suspendate, nu văd cum ar putea desfăşura
activităţi extraşcolare.
-: /.../
Monica Anisie: Recomandarea noastră este să-i ţină părinţii pe copii cat mai mult acasă. dar dacă
părinţii aleg să-i ducă în spaţii publice, este alegerea părinţilor. Nu Ministerul Educaţiei poate să ia
măsura interzicerii expunerii copiilor în spaţiile publice.
-: /...//
Ludovic Orban: V-a dat răspunsul la această întrebare.
Reporter: Mulţumesc. Pentru domnul Costache, ştim că principala problemă din terapiile intensive
este lipsa aparatelor de ventilat. Achiziţionăm aparate de ventilat?
Victor Costache: Ştiţi foarte bine, se achiziţionează un număr important de ventilatoare prin ONAC şi,
de asemenea, avem un buget prevăzut în acest sens pe bugetul Ministerului Sănătăţii.
Reporter: Câte?
Victor Costache: De asemenea... Câte avem prin ONAC?
Raed Arafat: Deci la ONAC este vorba de aparate de ventilaţie, monitoare, injectomate, care urmează
să fie achiziţionate, o parte deja s-a finalizat procedura lor şi sunt în curs de achiziţionare şi vorba
este de 200 de seturi la acest moment, care poate fi suplimentate pentru a crea un număr
suplimentar de paturi de terapie intensivă.
Victor Costache: Şi, de asemenea, vreau să revin la întrebarea doamnei Preda şi vreau să asigur că, în
acest moment, avem la Ministerul Sănătăţii avem stocuri suficiente de măşti, de combinezoane şi de
biocide.
Ludovic Orban: Dacă nu mai aveţi întrebări..
Reporter: Mai am una.
Ludovic Orban: Mai aveţi una.
Reporter: Ştim că până acum am vorbit, de fapt, au fost..
Ludovic Orban: Chiar e ultima întrebare. Ne cerem scuze...
Reporter: ... au fost decese la persoane în vârstă. Aţi fost la Bruxelles, aţi avut discuţii. S-a schimbat
ceva în acest sens?
Victor Costache: Nu s-a schimbat. Am vorbit de pacienţi care sunt infectaţi în România, avem şi cinci
vindecaţi, şi specialiştii noştri au folosit un medicament /.../, care sunt folosite în infecţiile cu HIV cu
rezultate foarte bune.
Ludovic Orban: În fine, ultimele întrebări, da?
Reporter: Pentru domnul ministru Costache o primă întrebare. Referitor la scenariile evoluţiei
cazurilor de îmbolnăvire, prespun că sunteţi la curent, în presa americană au apărut informaţii
potrivit cărora la un webinar al American Hospital Association, scenariul cel mai optimist care s-a
discutat a fost 30% cazuri de îmbolnăvire în rândul populaţiei, 5% spitalizare, nu s-a dat, într-adevăr,
un 'frame' de timp. Dacă am transpune la scara României, ar veni cinci milioane, în jur de cinci
milioane de persoane infectate, 250.000 în scenariu optimist, care să necesite spitalizare. Ce ştiţi

despre aceste cifre? Care este cel mai realist scenariu cu privire la evoluţia cazurilor în România şi
care este cel mai rău scenariu pe care l-aţi luat în calcul?
Victor Costache: Sunt foarte multe scenarii care se iau în calcul. Ccenariul care este important să ne
concentrăm pe el, aţi văzut China, care a luat nişte măsuri severe şi restrictive, în care după care neam inspirat, a reuşit să stopeze evoluţia acestuia epidemii.
Reporter: Şi referitor la măsuri, de ce s-au luat ... Italia a declarat stare de urgenţă de pe 24 februarie,
situaţia din China se cunoştea. De ce nu s-au luat mai repede măsuri restrictive în România, precum
sistarea zborurilor, măsuri care s-au anuntat ieri?
Victor Costache: Am fost printre primele ţări din Europa care au luat astfel de măsuri şi primii care au
luatmăsuri atât de restrictive.
Ludovic Orban: Aici daţi-mi voie să vă dau răspunsul la această întrebare. Noi chiar am fost aspru
criticaţi pentru severitatea măsurilor care le-am luat. Vă readuc aminte că am luat decizia de
introducere în carantină, de izolare la domiciliu, de efectuare de controale şi alte măsuri aferente, în
condiţiile în care nu s-au luat astfel de măsuri în alte ţări şi gândiţi-vă că Italia e al doilea partener
comercial al României şi evident că toate măsurile pe care le-am luat au trebuit să ţină cont de
situaţia reală şi de ameninţarea existentă, de riscurile existente. Deci noi am luat gradual măsuri în
funcţie de evoluţie. Uitaţi-vă la evoluţie. Aduceţi-vă aminte: pe 21 februarie, dacă îmi aduc aminte,
erau şase cazuri în Italia...
Reporter: Şi acum sunt 7.000, aproape 7.500...
Ludovic Orban: ... noi a trebuit să luăm măsuri în funcţie şi de evoluţie şi ţinând cont, în mod evident,
şi de măsurile posibile, care să nu facă. Deci la ora actuală cred că sunt patru sau cinci ţări europene
care au luat decizia suspendării zborurilor aeriene spre Italia şi dinspre Italia.
Reporter: Pentru domnul Arafat, dacă se poate. Câte izoleta avem şi cum se dezinfectează acestea
pentru transportul următorului pacient?
Raed Arafat: Fiecare judeţ are o izoletă, cu foarte mici excepţii, poate două sau trei judeţe care sunt
deservite de judeţele limitrofe. Ieri, ca să vedeţi că urmărim lucrurile, ieri am avut o defecţiune la
izoleta din Bucureşti şi a fost adusă alta din alt judeţ. Se dezinfectează după fiecare caz, durează
dezinfectarea izoletei aproximativ o oră jumate - două ore, până ce poate fi folosită pentru alt caz,
motiv pentru care, când apar două-trei cazuri care necesită folosirea ei, există posibilitatea ca
persoana să aştepte pentru că nu este în stare critică şi să fie preluată la diferenţa de două ore - trei
ore, dacă necesită izoletă. Şi există acum în procesul de achiziţii încercăm să aducem, să dublăm sau
să triplam numărul izoletelor chiar în următoarea perioadă, dacă vom reuşi să găsim un furnizor şi
care să le livreze foarte rapid. Deci asta este condiţia.
Ludovic Orban: În fine, ultima întrebare.
Reporter: Mulţumesc. Pentru domnul Bode, dacă se poate. Aglomeraţiile de la metrou, domnule
Bode, ştim cu toţii că în orele de vârf sunt mulţi oameni în staţiile de metrou. Ce va face Metrorex în
plus faţă de dezinfectarea butoanelor şi barelor de care se ţin călătorii? Care vor fi timpii de
aşteptare în perioadele de vârf, dacă aveţi o astfel de informare? Mulţumesc.
Lucian Bode: Da, ştim cu toţii că zilnic în Bucureşti circulă peste 600.000 de cetăţeni cu metroul.
Cunoaşteţi măsurile pe care le-am luat imediat, le-aţi enunţat şi dumneavoastră aici. Astăzi, când
vorbim, circulăm cu toată flota, avem 63 de trenuri în circulaţie din 63 disponibile, avem două trenuri
în rezervă caldă, care pot interveni în orice moment dacă se defectează unul din cele 63, timpii de
aşteptare în acest moment sunt reduşi la minimum posibil, vorbim de două minute, trei minute,
patru minute. Am suplimentat conducătorii de tren pentru a reduce la minim timpii de întoarcere la
capăt de linie. Dezinfectăm la sfârşitul programului, o dată la 24 de ore ... la 12 ore, intervenim şi
dezinfectăm trenurile şi sigur, în măsura în care o parte din trenuri merg la revizie, realizăm această
operaţiune de dezinfecţie şi acolo. Deci toate aceste măsuri le-am luat încă în urmă cu trei
săptămâni, iar astăzi circulăm cu toată flota, 63 de trenuri din 63, şi timpii de aşteptare reduşi la
minim - două minute.

EDUPEDU.RO: OFICIAL Școlile și grădinițele de stat și private se închid începând de miercuri, 11
martie, și până pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Orban: Grija noastră este de a-i feri pe
copii de orice risc de contaminare. Am lăsat un timp de adaptare părinților
Toate școlile și grădinițele din România, de stat și private, vor fi închise începând de miercuri, 11
martie, și până pe 22 martie. Comitetul național pentru situații de urgență a decis luni seară
“suspendarea cursurilor în învățământul preuniversitar pe o perioadă limiată, cu posibilitate de
prelungire”, a anunțat premierul Ludovic Orban.
“Este vorba despre perioada 11-22 martie inclusiv”, a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul
ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.
Întrebat ce măsuri a luat pentru a ajuta părinții, șeful Executivului a precizat că școlile nu se vor
închide de mâine, ci de poimâine. “Am lăsat un timp de adaptare pentru ca părinții să găsească o
soluție să aibă grijă de copii în perioadele când se duc la lucru”, a susținut Orban.
Ludovic Orban – cele mai importante declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență:
Astăzi am avut o discuție legată de mai multe subiecte. Sigur, am luat decizia care vă va fi
prezentată de dl ministru împreună cu toate celelalte decizii ale comitetului național pentru situații
speciale de urgență.
Am luat decizia de suspendare a cursurilor în învățământul preuniversitar pe o perioadă limitată,
cu posibilitate de prelungire. Este vorba despre perioada 11-22 martie inclusiv.
Grija noastră principală este aceea de a-i feri pe copii, pe elevi de orice risc de contaminare, risc
care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează la școală.
De asemenea am luat măsuri de întărire a controlului la graniță
Fac un apel către ceilalți lideri politici: acest subiect nu este un subiect politic. Acest subiect vizează
viața oamenilor. Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri politice, pentru că din
astfel de calcule politicianiste nu există decât riscul de a se forma imagini
Măsura [suspendării cursurilor în școli – n.red.] se aplică practic pentru doar 8 zile de curs. Am lăsat
un timp de adaptare pentru ca părinții să găsească o soluție să aibă grijă de copii în perioadele când
se duc la lucru.
O măsură coroborată este să permitem lucrul de acasă.
Monica Anisie, ministrul Educației: Această măsură se referă la toate unitățile de învățămant
preuniversitar, fie de stat, fie învățământ particular.
Este vorba de unitățile de învățământ preșcolar, adică grădinițe, primar, gimnazial, liceal și
postliceal.
Întrebare: De ce ați decis să închideți școlile abia de miercuri și nu de mâine și cum vor fi
recuperate cursurile? Monica Anisie: Comitetul a luat decizia de suspendare a cursurilor de miercuri,
nu Ministerul Educației – pentru că numai Comitetul Național poate lua această decizie – pentru a
putea lăsa posibilitatea părinților de a găsi soluții cu privire la păstrarea copiilor acasă. Nu puteam să
luăm decizia de astăzi pe mâine și să nu lăsăm părinților posibilitatea să găsească soluții
Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă abia după ce vom vedea evoluția situației în care ne aflăm
La Ministerul Educației și Cercetării (MEC) astăzi a fost constituit un grup de lucru care a analizat
posibilitatea realizării cursurilor și online
În această perioadă, colegii mei profesori vor fi solicitați de către MEC, dacă luăm măsura de a
realiza cursuri online, vor fi solicitați să țină cursuri online.
În ceea ce privește învățământul universitar, este vorba despre autonomie universitară. Am
transmis deja către universități o notă prin care le-am solicitat să anunțe MEC când iau decizia
suspendării cursurilor, în cadrul senatelor universităților
Decizia se ia de către universitate, fiind vorba despre autonomie universitară
Înscrierile la clasa pregătitoare continuă, înscrierile se fac online în acest moment și dacă este
necesar vom prelungi calendarul
Referitor la after school, noi am luat acum decizia doar de suspendare a cursurilor din toate
unitățile de învățământ. After school-ul nu face parte din categoria unităților de învățământ.
Nu putem noi să luăm măsura de a suspenda și activitatea din cadrul after school-urilor, pentru că
nu sunt în subordinea MEC.

Recomandarea noastră este să îi țină părinții pe copii cât mai mult acasă. Dar dacă părinții aleg să îi
ducă în spații publice, este alegerea părinților. Nu MEC poate lua măsura interzicerii expunerii
copiilor în spațiile publice
La momentul acesta, fiind vorba de suspendarea cursurilor, vom analiza amânarea și a simulărilor
atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru Bacalaureat
Marcel Vela, ministrul de Interne:
Se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând din 11
martie până în data de 22 martie, cu posibilitatea de prelungire
Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane
Se aprobă suspenderea până la 31 martie a stagiilor în spitale pentru cursanții școlilor postliceale
sanitare
Victor Costache, ministrul Sănătății:
S-au descris 4 scenarii epidemiologice. Noi avem sub 20 de pacienți, deci suntem în scenariul I. În
scenariile I și II nu se pune problema să avem deficit
Din 100 de pacienți, între 12 și 14% au nevoie de terapie intensivă
În România sunt aprociamtiv 2.000 de locuri de terapie intensive. (Raluca Pantazi)
SPARKNEWS.RO: OFICIAL. Școlile și grădinițele se închid în perioada 11-22 martie. Măsura ar putea
fi prelungită, în funcție de situație UPDATE
Școlile și grădinițele din întreaga țară se vor închide miercuri, 11 martie, până pe data de 22 martie, a
decis, luni, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Anunțul a fost făcut de premierul
interimar, Ludovic Orban, la finalul reuniunii.
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a hotărât, luni, suspendarea cursurilor în toate
unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 11 martie – 22 martie, cu posibilitatea de
prelungire în funcție de evoluția situației.
”Este o măsură cu caracter preventiv. (…) Decizia este luată pe o perioadă relativ scurtă de timp, este
practic vorba de opt zile de curs. Vrem să vedem și evoluția în ceea ce privește numărul de cazuri, iar
grija noastră principală este de a-i feri pe elevi, pe copii de orice risc de contaminare care ar putea
apărea în cadrul cursurilor care se organizează la școală”, a spus Ludovic Orban, într-o conferință de
presă.
Ministrul interimar al Educației, Monica Anisie, prezentă la conferința de la sediul MAI, a precizat că
măsura vizează atât unitățile școlare de stat, cât și cele private:
„Această măsură se referă la toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fie de stat, fie învăţământ
particular. Este vorba despre unităţile de învăţământ preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial,
liceal şi postliceal. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar.” Întrebată de ce s-a luat decizia
închiderii școlilor începând de miercuri și nu de marți, Monica Anisie a explicat că, în felul acesta, s-a
lăsat posibilitatea părinților să găsească o soluție pentru a ține elevii acasă, ”copiii să rămână acasă
cu membrii familiei sau alte soluţii”: ”Nu puteam să luăm o decizie de azi pe mâine. Recuperarea
cursurilor va fi hotărâtă după ce vom vedea evoluția situației în care ne aflăm”, a adăugat ministrul
Educației, precizând că, la nivelul ministerului, s-a constituit un grup care analizează și posibilitatea
cursurilor online.
After school-urile private nu se închid
Monica Anisie a mai declarat că serviciile de tip after school nu fac parte din categoria unităților de
învățământ astfel încât nu sunt vizate de măsura privind închiderea școlilor: ”Nu putem noi să luăm
această măsură de a suspenda și activitatea din cadrul after school-urilor pentru că nu sunt în
subordinea Ministerului Educației și Cercetării.”
”Recomandarea către părinți și copii este de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile
publice aglomerate. (…) After school-ul care se desfășoară în cadrul unităților de învățământ este
închis, pentru că aparține de unitatea de învățământ. Dacă vorbim despre after school-urile private,
acestea nu aparțin de Ministerul Educației. Sunt societăți comerciale sau au altă formă de organizare,
nu sunt unități de învățământ preuniversitar. Măsura Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență se aplică unităților de învățământ preuniversitar. Aici includem și palatele și cluburile
copiilor, grădinițele, liceele, școlile profesionale”, a explicat ulterior ministrul la Digi 24.

Amânarea simulărilor naționale
În ceea ce privește înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, Monica Anisie a arătat că părinții pot
completa cererile online și, dacă va fi nevoie, va fi prelungit calendarul de înscriere. Pe de altă parte,
ministrul a anunțat că se va analiza, la nivelul ministerului, amânarea simulărilor atât pentru
Evaluarea Națională, cât și pentru Bacalaureat, care urmau să înceapă pe 23 martie.
Limitarea activităților extrașcolare
Monica Anisie a fost întrebată și în legătură cu activitățile extrașcolare, amintind că deja a solicitat
unităților de învățământ limitarea acestora: ”Am transmis deja de două săptămâni o notă în teritoriu
prin care am solicitat unităților de învățământ să limiteze activitățile extrașcolare. Dacă acum sunt
universitățile de învățământ cu aceste cursuri suspendate, nu văd cum s-ar putea realiza activitățile
extrașcolare.”
Suspendarea cursurilor în universități
Ministrul Educaţiei a mai declarat că decizia suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ
superior se ia de către universităţi, în baza autonomiei universitare: „În ceea ce priveşte învăţământul
universitar, după cum bine cunoaşteţi, este vorba despre autonomie universitară. Am transmis deja
către universităţi o notă prin care le-am solicitat să anunţe Ministerul Educaţiei şi Cercetării în
momentul în care iau decizia suspendării cursurilor în cadrul Senatului universităţilor. Fiind vorba
despre autonomie universitară, decizia se ia de către universitate.” Potrivit unor surse citate de
Digi24.ro, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a luat în discuție, în timpul
reuniunii, propunerea de închidere a unităților de învățământ timp de o săptămână, începând de
miercuri, 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a măsurii. O altă propunere, susținută de Raed
Arafat, a fost cea de închidere a unităților școlare începând de marți, 10 martie, până pe 21 aprilie.
HOTNEWS: Coronavirus: Școlile și grădinițele se închid în perioada 11-22 martie /Nu s-a decis cum
se recuperează cursurile/Se analizează varianta de cursuri online/Ce se întâmplă cu simulările
Școlile din România se închid de miercuri, 11 martie, până pe pe 22 martie, cu posibilitatea de
prelungire a perioadei în funcție de evoluția crizei Covid-19, a anunțat premierul Ludovic Orban.
Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat că încă nu a fost luată o decizie privind modul în care
vor fi recuperate cursurile și că ministerul analizează și posibilitatea realizării cursurilor online.
”Decizia de închidere a școlilor, dar și alte măsuri, precum suspendarea curselor regulate rutiere și
feroviare efectuate de operatorii de transport către și din Italia, au fost luate în ședința Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență și anunțate luni seară într-o conferință de presă
susținută de premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, Sănătății Victor Costache,
ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul ministrul Transporturilor, Lucian Bode și secretarul de stat
Raed Arafat.
Premierul a spus că la baza deciziei de suspendare a cursurilor au stat mai multe motive, unul dintre
ele fiind legat de o creştere estimată a riscului de intrare în ţară a unor persoane care vin din zone cu
o largă răspândire a epidemiei. "Avem informaţii despre foarte mulţi cetăţeni români care în
momentul în care au aflat din presă, anterior emiterii deciziei guvernului italian, despre posibilitatea
închiderii Lombardiei, şi-au făcut bagajele şi se pare că mulţi au pornit spre România", a afirmat
Ludovic Orban.
Premierul a punctat că decizia privind suspendarea cursurilor a fost luată pentru o perioadă de timp
"relativ scurtă", opt zile, pentru a-i feri pe elevi de orice risc de contaminare.
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a explicat că măsura suspendării cursurilor de referă la toate
unităţile de învăţământ, fie ele de stat sau private. Ea a precizat că încă nu a fost luată o decizie
privind modul în care vor fi recuperate cursurile și că ministerul analizează și posibilitatea realizării
cursurilor online.
În ceea ce privește simulările pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat, Anisie a spus că va fi
analizată amânarea acestora.
Legat de înscrierile la clasa pregătitoare, ministrul Educației a spus că acestea nu vor fi afectate
pentru că vor continua online, iar dacă este necesar va fi prelungit calendarul.
Cele mai importante declarații susținute de către premier și miniștri:
Ludovic Orban:
Am luat decizia suspendării cursurilor în școli în perioada 11-22 martie, cu posibilitatea de prelungire

Este o măsură cu caracter preventiv.
Vrem să vedem și evoluția bolii - număr de cazuri, iar grija noastră este de a-i feri pe copii de orice
risc de contaminare care ar putea apărea la școală
De asemenea, am decis întărirea controlului la frontieră pe transportul rutier și feroviar
Am mai luat decizii privind anumite mecanisme pentru a limita răspândirea - creșterea capacității
de diagnosticare, creșterea numărului medicilor, anchete epidemiologice, situația stocurilor de
materiale și echipamente
Îndemn la calm, la un comportament rațional și la responsabilitate individuală
Mulțumesc românilor care au ascultat sugestiile noastre și au respectat ceea ce i-am rugat - să nu
vină în țară
fac un apel la ceilalți lideri politici - acest subiect nu e unul politic, vizează viața oamenilor
Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri și calcule politice
Marcel Vela anunță toate măsurile adoptate:
A fost adoptată o decizie privind măsuri de combatere a coronavirusului:
Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate
speciale şi ocazionale în trafic internaţional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de
transport spre Italia şi din Italia, începând cu data de 10 martie, ora 12.00, până în data de 31 martie,
ora 12.00, ora României.
Operatorii de transport rutier care efectuează curse ce tranzitează Italia au obligaţia de a le
comunica cetăţenilor români care se vor îmbarca din Italia către România că vor intra în carantină sau
autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declaraţii
pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz.
Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de
transport călători de noi trenuri directe spre Italia şi dinspre Italia spre România, începând cu data de
12 martie 2020, ora 12.00, până la data de 31 martie 2020, ora 12.00.
Operatorii feroviari au obligaţia de a distribui materiale tipărite care să aducă la cunoştinţa
călătorilor faptul că cetăţenii români care vor veni din Italia către România vor intra în carantină sau
autoizolare pe teritoriul României şi îşi vor asuma această printr-o declaraţie pe proprie răspundere
la urcarea în tren.Operatorii feroviari au obligaţia de a înştiinţa cetăţenii străini că acestora nu li se va
permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia.
Se sistează programele de studii privind schimbul de experiență până la 31 martie
Se suspendă stagiile în spitale pentru cursanții școlilor postliceale
Se aprobă instituirea obligaţiei pentru unităţile de alimentaţie publică, de exemplu hypermarket,
supermarket, market, magazine de cartier etc., de a lua măsuri în privinţa dezinfecţiei frecvente a
suprafeţelor expuse: cărucioare, balustrade, coşuri de cumpărături, clanţe de uşi, butoane de la
lifturi, grupuri sanitare etc. şi instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane, în
special în zonele caselor de marcat în toate spaţiile comerciale. Această măsură se va implementa pe
baza recomandărilor Ministerului Sănătăţii în termen de 48 de ore de la adoptarea prezentei hotărâri
Sunt permise adunări cu sub 200 de participanți fără avizul DSP
Se vor transmite circulare către toate instituţiile publice şi private în vederea analizării posibilităţii
desfăşurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în temeiul dispoziţiilor art. 108, 110 din
Legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii
de telemuncă, acolo unde este posibil
La nivel național autoritățile intensifică acțiunile preventive în spații publice - gări, autogări, piețe,
pentru conștientizarea populației să respecte măsurile de sănătate publică
Anisie: Se suspendă cursurile la toate unitățile de învățământ preuniversitar
Întrebări:
Ce se întâmplă cu părinții copiilor care stau acasă? Orban: Măsura se aplică de miercuri, pentru doar
8 zile de curs, am lăsat un timp de adaptare ca părinții să găsească o soluție
Nu se pot închide frontierele terestre, pentru că legal nu putem interzice intrarea în țară a unui
cetățean
Nu se închid granițele

Este vorba despre transportul cu autocarul sau autobuzul pe servicii de tranzit - acum sunt 66 de
linii operate de 91 de operatori pe ruta România- Italia. Sunt 290 de trasee. În această hotărâre
facem referire la serviciile regulate efectuate de operatorii de transport spre și dinspre Italia
Arafat, despre stocurile de materiale:
Ieri la furnizori era o cantitate mare de dezinfectanți, iar în cursul nopții, până ca noi să dăm
răspunsul, câteva zeci de tone de dezinfectant au dispărut
E o perioadă dificilă în care trebuie căutat prin toată lumea să găsim producători cu care să
semnăm contracte
Azi avem o echipă de recepție în Serbia pentru combinezoane - va fi o livrare de aproape un sfert
de milion de combinezoane de protecție. Primele ar putea sosi în țară chiar mâine
Orban:
Trebuie să ne concentrăm eforturile la frontieră asupra mașinilor personale
Încercăm să ținem fenomenul sub control
Trebuie apelat la responsabilitatea cetățeanului că dacă ajunge să fie purtător trebuie să se
comporte astfel încât să reducă la maxim transmiterea
De ce se susnendă cursurile abia de miercuri ? / Cum vor fi recuperate cursurile în școli?
Anisie:
Pentru ca părinții să găsească soluții de a lăsa copiii acasă. Nu puteam lua decizia de azi pe mâine
Recuperarea cursurilor va fi decisă abia după ce vedem evoluția situației
La minister s-a constituit un grup care a analizat și posibilitatea cursurilor și on-line
Învățământul universitar - este vorba despre autonomie universitară, decid singure asupra
suspendării. Le-am cerut universităților să anunțe ministerul în momentul în care decid să suspende
cursurile.
Înscrierile pentru clasa pregătitoare continuă, se fac online, dacă este necesar vom prelungi
calendarul
Ce se întâmplă cu after school-urile și cu simulările pentru cls VIII și XII? After-school-urile nu face
parte din categoria unităților de învățământ. Este decizia părinților dacă îi vor duce acolo, aceste
unități nu sunt în subordinea MEC
Vom analiza la minister amânarea simulărilor atât pentru evaluarea națională, cât și pentru
bacalaureat
Victor Costache: Care e cel mai realist și cel mai rău scenariu?
Scenariul important - ați văzut China, a luat măsuri severe și restrictive și a reușit să oprească
răspândirea. Ne-am inspirat de acolo
Am fost printre primele țări din Europa care am luat astfel de măsuri
Arafat: Fiecare județ are câte o izoletă. După fiecare caz se dezinfectează izoleta. Dacă apar 2-3 cazuri
în același timp, persoana respectivă așteaptă. Trebuie să mai achiziționăm izolete
Până la acest moment în România au fost confirmate 17 cazuri de coronavirus. (I.H.)
ADEVĂRUL: Şcolile şi grădiniţele se închid în perioada 11-22 martie, însă se analizează varianta
cursurilor online. After school-urile private nu sunt supuse restricţiilor
Şcolile din România se închid de miercuri, 11 martie, până pe pe 22 martie, cu posibilitatea de
prelungire a perioadei în funcţie de evoluţia epidemiei de coronavirus, a anunţat, luni seară,
premierul Ludovic Orban. Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a precizat că încă nu a fost luată o
decizie privind modul în care vor fi recuperate cursurile şi că ministerul analizează şi posibilitatea
realizării cursurilor online.
Premierul a punctat că decizia privind suspendarea cursurilor a fost luată pentru o perioadă de timp
„relativ scurtă”, opt zile, pentru a-i feri pe elevi de orice risc de contaminare. Întrebată de ce se
susnendă cursurile abia de miercuri, ministrul Educaţiei a răspuns că le-a lăsat părinţilor un răgaz
„pentru a găsi soluţii de a lăsa copiii acasă. Nu puteam lua decizia de azi pe mâine”.
Cursurile pierdute între 11 şi 22 martie ar putea fi recuperate online
Monica Anisie, a explicat că măsura suspendării cursurilor de referă la toate unităţile de învăţământ,
fie ele de stat sau private. Ea a precizat că încă nu a fost luată o decizie privind modul în care vor fi
recuperate cursurile şi că ministerul analizează şi posibilitatea realizării cursurilor online.

„Ministerul Educaţiei a avut azi o întâlnire de lucru cu un grup de specialişti în care a analizat
posibilitatea desfăşurării cursurilor online. Deocamdată, nu există o decizie a recuperării cursurilor,
pentru că analizăm posibilitatea desfăşurării cursurilor online”, a spus Monica Anisie.
Despre prelungirea anului şcolar 2019-2020, Monica Anisie a declarat că deocamdată nu se pot face
speculaţii pe acestă temă.
After school-urile de stat se închid, însă cele private nu sunt supuse restricţiilor. Întrebată ce se
întâmplă cu after school-urile private, Anisie a spus că acestea nu sunt sub incidenţa restricţiilor,
nefiind în subordinea MEC. „Este decizia părinţilor dacă îşi vor duce copiii acolo”.
„After school-ul care se desfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ este închis, pentru că aparţine
de unitatea de învăţământ. Dacă vorbim de after school-urile private, acestea nu aparţin de
Ministerul Educaţiei. Sunt societăţi comerciale sau au altă formă de organizare, nu sunt unităţi de
învăţământ preuniversitar. Măsura Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă de aplică
unităţilor de învăţământ preuniversitar. Aici includem şi palatele şi cluburile copiilor, grădiniţele,
liceele, şcolile provesionale”, a explicat ea. Sunt incluse şi şcolile particulare, a mai spus Anisie.
Simulările naţionale se amână
Anisie a precizat pentru Hotnews că simulările vor fi amânate. „Având în vedere că sunt suspendate
cursurile, Ministerul Educaţiei analizează posibilitatea amânării simulărilor, care ar fi trebuit să aibă
loc înainte de vacanţa de Paşte. Simulările se vor ţine la o dată ulterioară până la sfârşitul anului
şcolar”, a spus ministrul Educaţiei. Monica Anisie a mai declarat că, în acest moment, nu a fost luată
în discuţie amânarea examenelor naţionale, programate pentru lunile iunie-iulie. Decizia urmează să
fie luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în funcţie de evoluţia epidemiei
de COVID-19. „În momentul în care avem o evoluţie a situaţiei epidemiei de coronavirus, atunci vom
analiza toate aspectele. La momentul acesta numai Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă poate decide cu privire la măsurile pe care le întreprindem în privinţa amânării examenelor
naţionale, deci nu Ministerul Educaţiei poate lua această măsură”, a declarat Monica Anisie.
Înscrierile la clasa pregătitoare ar putea fi prelungite
Legat de înscrierile la clasa pregătitoare, ministrul Educaţiei a spus că acestea nu vor fi afectate
pentru că vor continua online, iar dacă este necesar va fi prelungit calendarul. Intervalul iniţial de
compleare a cererilor de înscriere este 4-23 martie. (Maria Cristina Teodorescu)
ROMÂNIA LIBERĂ: Școlile din România se închid începând de miercuri, de teama coronavirusului
Școlile din România se închid începând din data de miercuri, 11 martie 2020, drept măsură de
prevenire a răspândirii coronavirusului.
Actualizare: Ludovic Orban a luat măsura de a mări perioada de vacanță școlară inopinată, anunțând
decizia de a suspenda cursurile din învățământul preuniversitar în perioada 11 martie-22 martie
inclusiv, cu posibilitatea de prelungire, măsura fiind luată pentru a-i feri pe elevi de orice
contaminare.
Școlile din România se închid începând din data de miercuri, 11 martie 2020, drept măsură de
prevenire a răspândirii coronavirusului. Această decizie s-a luat la ședinta Comitetului pentru situații
de urgență, ședință desfășurată la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Decizia inițială,
adoptată luni seară, stabilea că școlile se închid timp de o săptămână, adică până la data de 18 martie
2020. La acel moment, în funcție de modul cum va evolua situația medicală din România, se va
decide dacă se pot relua cursurile sau dacă trebuie prelungită suspendarea acestora.
HOTNEWS: Monica Anisie, despre simulările pentru examenele naționale: „Da, se amână
simulările, sigur că da!”
Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat pentru HotNews.ro că simularea examenelor naționale,
Evaluarea Națională și Bacalaureatul, care ar fi trebuit să aibă loc în săptămâna 23-27 martie, se
amănă. „Da, se amână simulările, sigur că da!”, a declarat Monica Anisie într-o intervenție pentru
Hotnews. Măsura este luată în contextul în care toate școlile sunt închise între 11 și 22 martie.
”Având în vedere că sunt suspendate cursurile, Ministerul Educației analizează posibilitatea amânării
simulărilor, care ar fi trebui să aibă loc înainte de vacanța de Paște. Simulările se vor ține la o dată
ulterioară până la sfârșitul anului școlar”, a spus Anisie. Întrebată din nou dacă se amână simulările,
ministrul a precizat: „Da, se amână simulările, sigur că da!”.

Precizăm că simularea Evaluării Naționale ar trebui să aibă loc conform calendarului: 23 martie 2020 Limba şi literatura română – probă scrisă, 24 martie 2020 Matematică – probă scrisă, 25 martie 2020
Limba şi literatura maternă – probă scrisă, iar pe 3 aprilie 2020 ar fi trebuit comunicate rezultatele la
simulare Evaluare Națională. De asemenea, calendarul simulării la bacalaureat arată că probele scrise
ar trebui să aibă loc în perioada 23-26 martie: 23 martie 2020 probă scrisă – Limba şi literatura
română, 24 martie 2020 – probă scrisă - obligatorie a profilului, 25 martie 2020 – probă scrisă la
Limba şi literatura maternă, 26 martie 2020) – probă scrisă la alegere a profilului şi specializării.
Ministrul Educației a mai declarat că în acest moment nu s-a luat în discuție amânarea examenelor
naționale, programate pentru lunile iunie-iulie, dar atunci când se va pune această problemă decizia
va fi luată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, în funcție de situația epidemiei
de coronavirus.
”În momentul în care avem o evoluție a situației epidemiei de coronavirus, atunci vom analiza toate
aspectele. La momentul acesta numai Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență poate
decide cu privire la măsurile pe care le întreprindem în privința amânării examenelor naționale, deci
nu Ministerul Educației poate lua această măsură”, a mai spus Monica Anisie.
Cursurile pierdute între 11 și 22 martie ar putea fi recuperate online
În privința recuperării cursurilor care se vor pierde în perioada 11-22 martie, când școlile sunt închise,
Monica Anisie spune că există posibilitatea ca aceste ore să fie făcute online.
”Ministerul Educației a avut azi o întâlnire de lucru cu un grup de specialiști în care a analizat
posibilitatea desfășurării cursurilor online. Deocamdată nu există o decizie a recuperării cursurilor,
pentru că analizăm posibilitatea desfășurării cursurilor online”, a mai spus Monica Anisie.
Afterschoolurile private nu pot fi închise, mai spune ministrul Educației, pentru că acestea nu țin de
Ministerul Educației.
”Măsura suspendărilor cursurilor se aplică tuturor unităților de învățământ preuniversitar, și aș vrea
să fac o precizare, aici intră și palatele copiilor, precum și after schollurile din cadrul unităților de
învățământ preuniversitar de stat”, a mai spus Monica Anisie. Despre prelungirea anului școlar 20192020, Monica Anisie a declarat că deocamdată nu se pot face speculații pe acestă temă. (A.O.)
EDUPEDU.RO: Monica Anisie: After school-urile nu sunt în subordinea Ministerului Educației, nu
putem să le suspendăm activitatea. Profesorii vor fi solicitați de Minister, dacă luăm măsura
realizării de cursuri online / Analizăm amânarea simulărilor de Evaluare Națională și Bacalaureat
After school-urile nu sunt în subordinea Ministerului Educației, “nu putem noi să luăm măsura de a
suspenda și activitatea din cadrul after school-urilor”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, la
finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență care a decis închiderea
tuturor școlilor și grădinițelor începând de miercuri, 11 martie, și până pe 22 martie. Oficialul a
anunțat că ia în calcul “amânarea și a simulărilor atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru
Bacalaureat”.
“Profesorii vor fi solicitați de Minister, dacă luăm măsura realizării de cursuri online“, a anunțat
Monica Anisie.
În ceea ce privește înscrierile la clasa pregătitoare, acestea continuă, iar Ministerul Educației va
prelungi calendarul de înscrieri, “dacă este necesar”, a precizat Anisie.
Monica Anisie – cele mai importante declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență:
Această măsură se referă la toate unitățile de învățămant preuniversitar, fie de stat, fie învățământ
particular.
Este vorba de unitățile de învățământ preșcolar, adică grădinițe, primar, gimnazial, liceal și
postliceal.
Întrebare: De ce ați decis să închideți școlile abia de miercuri și nu de mâine și cum vor fi
recuperate cursurile? Monica Anisie: Comitetul a luat decizia de suspendare a cursurilor de miercuri,
nu Ministerul Educației – pentru că numai Comitetul Național poate lua această decizie – pentru a
putea lăsa posibilitatea părinților de a găsi soluții cu privire la păstrarea copiilor acasă. Nu puteam să
luăm decizia de astăzi pe mâine și să nu lăsăm părinților posibilitatea să găsească soluții
Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă abia după ce vom vedea evoluția situației în care ne aflăm

La Ministerul Educației și Cercetării (MEC) astăzi a fost constituit un grup de lucru care a analizat
posibilitatea realizării cursurilor și online
În această perioadă, colegii mei profesori vor fi solicitați de către MEC, dacă luăm măsura de a
realiza cursuri online, vor fi solicitați să țină cursuri online.
În ceea ce privește învățământul universitar, este vorba despre autonomie universitară. Am
transmis deja către universități o notă prin care le-am solicitat să anunțe MEC când iau decizia
suspendării cursurilor, în cadrul senatelor universităților
Decizia se ia de către universitate, fiind vorba despre autonomie universitară
Înscrierile la clasa pregătitoare continuă, înscrierile se fac online în acest moment și dacă este
necesar vom prelungi calendarul
Referitor la after school, noi am luat acum decizia doar de suspendare a cursurilor din toate
unitățile de învățământ. After school-ul nu face parte din categoria unităților de învățământ.
Nu putem noi să luăm măsura de a suspenda și activitatea din cadrul after school-urilor, pentru că
nu sunt în subordinea MEC.
Recomandarea noastră este să îi țină părinții pe copii cât mai mult acasă. Dar dacă părinții aleg să îi
ducă în spații publice, este alegerea părinților. Nu MEC poate lua măsura interzicerii expunerii
copiilor în spațiile publice
La momentul acesta, fiind vorba de suspendarea cursurilor, vom analiza amânarea și a simulărilor
atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru Bacalaureat
Ludovic Orban – cele mai importante declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență:
Astăzi am avut o discuție legată de mai multe subiecte. Sigur, am luat decizia care vă va fi
prezentată de dl ministru împreună cu toate celelalte decizii ale comitetului național pentru situații
speciale de urgență.
Am luat decizia de suspendare a cursurilor în învățământul preuniversitar pe o perioadă limitată,
cu posibilitate de prelungire. Este vorba despre perioada 11-22 martie inclusiv.
Grija noastră principală este aceea de a-i feri pe copii, pe elevi de orice risc de contaminare, risc
care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează la școală.
De asemenea am luat măsuri de întărire a controlului la graniță
Fac un apel către ceilalți lideri politici: acest subiect nu este un subiect politic. Acest subiect vizează
viața oamenilor. Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri politice, pentru că din
astfel de calcule politicianiste nu există decât riscul de a se forma imagini
Măsura [suspendării cursurilor în școli – n.red.] se aplică practic pentru doar 8 zile de curs. Am lăsat
un timp de adaptare pentru ca părinții să găsească o soluție să aibă grijă de copii în perioadele când
se duc la lucru.
O măsură coroborată este să permitem lucrul de acasă. (Raluca Pantazi)
PUTEREA: Ce se întâmplă cu after school-urile după ÎNCHIDEREA școlilor
Școlile, grădinițele și liceele se închid de miercuri, din cauza coronavirusului. Măsura va fi valabilă
până în 22 martie și poate fi prelungită. Totuși, unele after school-uri vor rămâne deschise. Este
vorba despre cele private, care au statut de societăți comerciale și nu de instituții de învățământ, a
explicat ministrul interimar al Educației, Monica Anisie.
„Recomandarea către părinți și copii este de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile
publice aglomerate”, a spus Monica Anisie la Digi24.
„After school-ul care se desfășoară în cadrul unităților de învățământ este închis, pentru că aparține
de unitatea de învățământ. Dacă vorbim de after school-urile private, acestea nu aparțin de
Ministerul Educației. Sunt societăți comerciale sau au altă formă de organizare, nu sunt unități de
învățământ preuniversitar. Măsura Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență de aplică
unităților de învățământ preuniversitar. Aici includem și palatele și cluburile copiilor, grădinițele,
liceele, școlile provesionale”, a explicat ea. Sunt incluse și școlile particulare, a mai spus Anisie.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI: Măsuri hotărâte de Comitetul Naţionale pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă, pentru limitarea răspândirii coronavirusului
- 'Radiojurnal', 9 martie 2020, orele 22:00 Realizator: În România sunt 17 cazuri de coronavirus, ultimele două confirmate luni seară. Cele două
persoane s-au întors recent din Italia. Între timp, cinci pacienţi s-au vindecat şi au fost externaţi, 27
de persoane sunt în carantină, iar peste 11.000 stau izolate la domiciliu. Pentru a preveni răspândirea
virusului, guvernul a anunţat luni seara noi măsuri restrictive, între care cele mai importante sunt
închiderea şcolilor şi suspendarea curselor rutiere de pasageri pe relaţia Italia. Cristina Dumitrescu
are detalii despre măsurile luate de Comitetul Naţionale pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.
Reporter: Grădiniţele, şcolile şi liceele de stat şi private se închid în România începând de miercuri, 11
martie, şi până pe 22 martie, însă cu posibilitatea de prelungire dacă va fi cazul. Autorităţile le lasă o
zi la dispoziţie părinţilor pentru a găsi cu cine să îşi lase copiii mici acasă. O altă soluţie ar fi ca părinţii
să poată lucra de acasă sau să îi poată duce pe copii la afterschool, facilităţi care rămân deschise
deoarece nu sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, a precizat Monica Anisie, ministrul de resort.
Ea nu a putut explica însă în ce mod vor fi recuperate orele pierdute ca urmare a închiderii şcolilor.
Monica Anisie: Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă de abia după ce vom vedea evoluţia situaţiei în
care ne aflăm. La Ministerul Educaţiei şi Cercetării astăzi a fost constituit un grup de lucru care a
analizat posibilitatea realizării cursurilor şi online.
Reporter: Decizia suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ superior se ia de către
universităţi. De mâine de la prânz şi până la sfârşitul lunii, se vor suspenda cursele rutiere de pasageri
din şi spre Italia, însă nu şi cursele care tranzitează Italia. Şoferii acestor curse vor trebui să le
comunice românilor care vor să vină în ţară cu acestea că vor intra în carantină sau în izolare pe
teritoriul României. Cetăţenii români care vor reveni în ţară cu trenul vor intra, de asemenea, în
carantină, a explicat în această seară ministrul de interne, Marcel Vela. Rămâne problema românilor
din Italia care călătoresc spre ţară cu maşinile personale şi care la trecerea frontierei ascund faptul că
vin din Italia dintr-o zona afectată de coronavirus, iar premierul în exerciţiu, Ludovic Orban, face apel
la aceştia să fie responsabili şi să se poarte astfel încât să reducă eventuala răspândire a virusului.
DIGI 24 HD: Şcolile se închid de miercuri până pe 22 martie
- Jurnalul de Știri, 9 martie 2020, ora 23:20 Povestim în continuare despre situaţia de la noi din ţară. Sunt 17 cazuri de infecţii, confirmate acum,
cu noul tip de coronavirus. Un bărbat de 60 din ani din Bucureşti şi o femeie de 73 de ani din Buzău
sunt cele mai recente cazuri confirmate. Cei doi au venit din Italia. Premierul interimar Ludovic Orban
a anunţat că şcolile se vor închide de miercuri, de pe 11 martie până pe 22 martie, cu posibilitatea de
prelungire dacă situaţia o impune. Ministrul Educaţiei a declarat că se analizează posibilitatea
susţinerii cursurilor online.
Ludovic Orban, premier interimar: Decizia de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar
pe o perioadă limitată, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţiile care apar. Este vorba de
perioada 11 martie - 22 martie inclusiv. Avem informaţii despre foarte mulţi cetăţeni români care, în
momentul în care au aflat din presă, anterior emiterii deciziei Guvernului italian, despre posibilitatea
închiderii Lombardiei, şi-au făcut bagajele şi se pare că mulţi au pornit înspre România. Din acest
motiv, considerăm că există un risc crescut.
Monica Anisie, ministrul interimar al Educaţiei: Această măsură se referă la toate unităţile de
învăţământ preuniversitar fie de stat, fie învăţământ particular. Fac precizarea pentru toată lumea,
este vorba de unităţile de învăţământ preşcolar, adică grădiniţe, primar, gimnazial, liceal şi postliceal,
deci toate unităţile de învăţământ preuniversitar. În această perioadă colegii mei profesori vor fi
solicitaţi de către MEC dacă luăm măsura de a realiza cursuri online, deci vor fi solicitaţi de a ţine şi
cursuri online.
ROMÂNIA TV: Toate şcolile din ţară se închid între 11 şi 22 martie
- Jurnalul de Știri, 9 martie 2020, ora 23:00 Toate şcolile şi grădiniţele din ţară vor fi închise de miercuri până pe 22 martie. Este decizia luată de
guvernanţi în plină criză a coronavirus. Şi nu este singura măsură drastică.

Ludovic Orban: Legat de acest subiect. Măsura nu o aplicăm de mâine, măsura o aplicăm de
poimâine. Măsura se aplică practic doar pentru opt zile de curs. Am lăsat un timp de adaptare pentru
ca părinţii să găsească o soluţie, fie pe cineva din familie, fie o altă soluţie să aibă grijă de copii în
perioadele în care se duc la lucru.
Monica Anisie: Referitoare la decizia de suspendare a cursurilor de miercuri, cred că deja s-a spus
aici: am luat această decizie... comitetul a luat această decizie, deci nu Ministerul Educaţiei, să facem
această precizare că nu Ministerul Educaţiei putea să ia decizia suspendării cursurilor, ci numai
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, şi s-a luat această hotărâre pentru a lăsa
posibilitatea părinţilor de a găsi soluţii pentru a ţine elevii acasă, copiii să rămână acasă cu membrii
familiei sau alte soluţii.
B1 TV: Emisiune: Dosar de politician
Moderator: Silviu Mănăstire
-Intervenţie telefonică: Monica Anisie, ministrul Educaţiei, ora 21:08Moderator: Alături de noi este ministrul Educaţiei, doamna Monica Anisie - bvună seara doamnă,
mulţumesc pentru intervenţie.
Monica Anisie: Bună seara.
Moderator: Vreau să facem precizarea, pentru că au fost discuţii, v-au întrebat şi colegii jurnalişti,
începând de miercuri se vor închide şi grădiniţele private şi cele de stat?
Monica Anisie: Da. Dar vorbim nu despre închidere ci despre suspendarfea cursurilor. Şi dacă îmi
permiteţi aş vrea să totuşi să mai fac o precizare pentru că în spaţiul public au fost tot felul de
intervenţii referitoare la această măsură de închidere a şcolilor. Precizez în mod clar că Ministerul
Educaţiei şi Cercetării nu poate decide suspendarea cursurilor atâta timp cât este activat Comitetiul
Naţional de Situaţii Speciale de Urgenţă. De aceea, am aşteptat decizia acestui Comitet Naţional.
Ministerul Educaţiei doar se supune hotărârii Comitetului Naţional.
Moderator: Deci nu puteaţi lua o decizie de la dvs putere să spun aşa în acest sens săptămâna
trecută.
Monica Anisie: Nu, pentru că este activat Comitetul Naţional de Situaţii Speciale de Urgenţă. În
aceste momente numai Comitetul poate hotărî suspendarea cursurilor sau să ia şi alte măsuri în alte
domenii.
Moderator: Bun. Pe lângă aceste măsuri de a suspenda activitatea, vă gândiţi să luaţi, nu ştiu, nişte
decizii privind igienizarea tutror spaţiilor de învăţământ cel puţin din zona publică? Să intraţi cu un
amplu nprogram de igienizare în perioada asta?
Monica Anisie: Asta a fost şi ideea atunci când s-a propus suspendarea cursurilor, ca în această
perioadă în unităţile de învăţământ să se realizeze igienizarea, să se facă dezinfecţie. În felul acesta,
când revin copiii la cursuri să fie într-un spaţiu în care să nu existe posibilitatea îmbolnăvirilor.
Moderator: În data de 22 martie practic se va suspenda această măsură. 11 zile. Apoi mai departe ce
se întâmplă? Se face o nouă analiză?
Monica Anisie: Se face o nouă analiză. De altfel în hotărârea din această seară este rpecizat în mod
clar că până la data de 22 martie este măsura suspendării cursurilor dar cu posibilitatea de prelungire
în funcţie de evoluţia situaţiei.
Moderator: Presupun că profesorii şi educatorii îşi vor primi banii pentru aceste 11 zile. Sau care este
forma? Vor fi trimişi în concediu fără plată, concediu cu plată sau care este forma în care vor
funcţiona profesorii şi educatorii?
Monica Anisie: Colegii mei profesori sau învăţători sau educatori în această perioadă vor putea
realiza şi cursuri cu elevii în sistem online. Ministerul Educaţiei şi Cercetării astăzi a avut o întâlnire cu
un grup de specialişti tocmai pentru a realiza cursurile în sistem online cu elevii. În felul acesta dăm
posibilitatea şi profesorilor să inetracţioneze cu elevii în această perioadă.
Moderator: Evident că discutăm despre profesorii din mediul urban. În mediul rural nu cred că există
posibilitatea de a face tele-educaţie sau educaţie online.
Monica Anisie: Analizăm. Am avut astăzi o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali, mâine vom
avea din nou, Analizăm această posibilitate în aşa fel încât copiii să nu piardă. Aş vrea totuşi să fac o
precizare: că astăzi am luat şi măsura suspendării olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum şi a

competiţiilor sportive şi în felul acesta se vor amâna şi simulările pentru evaluările naţionale sau
bacalaureat.
Moderator: Mulţumesc pentru intervenţie.
REALITATEA +: Legile puterii: intervenţie telefonică, Monica Anisie
Emisiune: Legile puterii
Moderator: Denise Rifai
Intervenţie telefonică: Monica Anisie, ministrul Educaţiei, ora 21:35
Moderator: În legătură telefonică directă cu noi ministrul Educaţiei, Monica Anisie. Bună seara.
Doamna ministru.
Monica Anisie: Bună seara.
Moderator: Am înţeles, am notat şi o să tot transmitem în aceste zile - şcolile vor fi închise, deci tot
ce e structură preuniversitară în perioada 11 martie - 22 martie, adică 10 zile.
Monica Anisie: Da. Comitetul Naţional de Situaţii Speciale de Urgenţă a hotărât suspendarea
cursurilor în toate unităţile de învăţământ preuniversitar, atât cele publice cât şi cele din
învăţământul particular.
Moderator: Ce v-a determinat să nu suspendaţi cursurile şi în cadrul universităţilor?
Monica Anisie: Aici este vorba despre autonomie universitară. După cum bine cunoaşteţi, deja unele
universităţi au luat decizia suspendării cursurilor şi în cadrul Senatului universităţii se poate lua
această măsură. Pentru învăţământul preuniversitar însă, Ministerul Educaţiei nu putea decide
suspendarea cursurilor atâta timp cât este activat Comitetul Naţional de Situaţii Speciale de Urgenţă
(CNSSU). De aceea, am aşteptat întrunirea Comitetului de astăzi, am propus suspendarea cursurilor şi
s-a decis ca începând de miercuri până la data de 22 martie inclusiv să se suspende activitatea din
unităţile de învăţământ preuniversitar însă cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia
situaţiei.
Moderator: Bun. Cu prelungire cât? Adică am putea vedea o dublare a perioadei? Să vorbim de nişte
cursuri suspendate 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună? Cât va fi nevoie?
Monica Anisie: Deci la momentul acesta, în funcţie de evoluţia situaţiei vom lua decizii în cadrul
CNSSU şi fac această precizare pentru că astăzi în spaţiul public au circulat tot felul de informaţii că
Ministerul Educaţiei nu se preocupă de sănătatea copiilor. Nu este adevărat. Ministerul Educaţiei nu
putea lua decizia suspendării cursurilor fără hotărârea acestui Comitet.
Moderator: Corect. Este un grup de lucru care are exact ca menire să ia decizia cea mai potrivită pe
situaţia dată. Întrebarea mea către dvs - sunteţi dispuşi, pentru că sunt sigură că s-a discutat în acest
grup de lucru şi de aceea ne sunteţi alături prin legătură telefonică directă, s-au discutat scenarii:
sunteţi pregătiţi, dispuşi să prelungiţi această perioadă de suspendare a cursurilor cât va fi nevoie, o
săptămână, două, trei, patru?
Monica Anisie: da. În momentul în care va exista o situaţie de criză, de aceea am şi spus în hotărâre
cu posibilitatea de prelungire a suspendării cursurilor. Deci, dacă este necesar, dacă este o evoluţie a
situaţiei în momentul respectiv tot CNSSU decide prelungirea suspendării cursurilor.
Moderator: Şi acum, v-am urmărit evident toată declaraţia făcută la acest Comitet, am transmis în
integralitate, ce vreau să vă întreb, punctual - v-am întrebat de unbiversităţi de ce nu au fost închise
şi ele, de ce nu au fost suspendate cursurile, mi-aţi spus că ţine de autonomia fiecărei universităţi în
parte. Dra totuşi, sunteţi ministrul învăţământului, ce recomandare faceţi universităţilor?
Monica Anisie: Am transmis deja către universităţi în această după amiază, înainte de a merge către
întrunirea Comitetului, am transmis o adresă către universităţi prin care le-am recomandat să ia
decizia cea mai bună în aşa fel încât să nu expună pe studenţi unui risc inutil dacă se consideră că
este necesar să ia deciziile cele mai bune care se impun pentru fiecare universitate în parte. Deja
unele...
Moderator: Deci aţi făcut această recomandare către universităţi deja, să ia decizia să suspende
cursurile dacă consideră că este cazul?
Monica Anisie: Noi nu putem să le spunem să închidă sau să suspende cursurile ci doar să le
recomandăm să ia cea mai bună decizie în funcţie de situaţia care este în fiecare universitate. Deja
unele universităţi au luat această decizie. Ce i-am rugat prin adresa respectivă a fost să ne informeze
şi pe noi în momentul în care decid suspendarea cursurilor.

Moderator: V-am ascultat, de asemenea spunând că nu suspendaţi şi activitatea afterschool-urilor şi
aş vrea să vă rog să îmi explicaţi dacă aţi venit măcar în ceea ce priveşte afterschool-urile cu o
recomandare de asemenea. Sunteţi ministru, ideea este ca, nu?, să fie cât mai puţini copii la un loc.
La after school evident se va întâmpla acest lucru. Vă întreb.
Monica Anisie: Recomandarea noastră către părinţi şi către copii este de a petrece cât mai mult timp
la domiciliu,. Evitând spaţiile publice aglomerate dar în felul acesta să evite şi expunerea copiilor în
cadrul acestor afterschool-uri. Noi nu am putut lua această decizie în cadrul Comitetului de a închide
afterschool-urile pentru că nu aparţin de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Însă recomandăm
părinţilor să îi ţină pe copii cât mai mult la domiciliu şi să nu îi expună inutil în spaţii publice
aglomerate.
Moderator: În subordinea cui se află aceste afterschool-uri? Cine reglementează activitatea
acestora?
Monica Anisie: Unele dintre ele sunt societăţi comerciale şi au alt regim, nu intră sub incidenţa...
Moderator: Bun dar este o stare de urgenţă şi o decizie luată de Guvernul României.
Monica Anisie: Este o decizie luată de CNSSU, este adevărat, de aceea noi putem face numai
recomandarea către aceste afterschool-uri să suspende şi ei activitatea dar nu este o decizie.
Moderator: Am notat, a plecat această recomandare de la dvs şi către afterschool-uri, aşa cum a
pornit recomandarea şi către universităţi să suspende cursurile.
Monica Anisie: Da. Aici este decizia părinţilor de a-şi duce copiii în spaţii care ar putea să îi expună în
această perioadă.
Moderator: Iar dacă afterschool-urile, din motive economice, nu iau în seamă recomandarea dvs.?
Monica Anisie: La această întrebare chiar nu vă pot răspunde, că este responsabilitatea până la urmă
a părintelui în ceea ce priveşte modul în care decide să îşi ducă sau să nu îşi ducă la afrterschool
copilul. Deci nu pot lua eu decizii în locul părintelui. Recomand însă, repet, recomand însă părinţilor
să îşi ţină în această perioadă copiii la domiciliu. De aceea am luat măsura suspendării cursurilor
începând de miercuri pentru a da posibilitatea părinţilor în felul acesta să găsească soluţia cea mai
bună pentru a ţine copilul la domiciliu.
Moderator: Da. Suspendarea activităţii şi v-am permis să vă întreb, ştiu că sunt operatori privaţi cei
care deţin şi desfăşoară activităţi în aceste afterschooluri, economice, însă aşa cum s-a luat această
decizie de suspendare a curselor aeriene, evident vizează de asemenea mari companii, operatori
privaţi, bănuiam că ar putea fi o decizie şi în acest sens. Acum încă o întrebare - ce se întâmplă cu
şcolile în acest timp? Pentru că în spaţiul public s-a făcut vorbire ca acestea la un moment dat,
datorită situaţiei complicate cu aceste infecţii nosocomiale în spitale să fie folosite ca spaţii de
carantinare pentru oamenii în nevoie. Aveţi în calcul acest scenariu?
Monica Anisie: Nu este decizia Ministerului Educaţiei. Fiecare Prefectură în parte a avut din partea
Comitetului sarcina de a identifica spaţiile cele mai bune pentru a duce în carantină persoanele care
sunt cu risc.
Moderator: Şcolile, din punct de vedere al administrării acestora ţin de primării, ţin de unităţi
administrativ - teritoriale, deci se merge şi pe acest scenariu al recomandarea prefecturii, îmi
spuneţi?
Monica Anisie: Nu la momentul acesta. Au fost deja transmise către Comitet care sunt aceste spaţii.
Nu sunt, din câte cunosc la momentul acesta, Inspectoratele şcolare nu au raportat către Ministerul
Educaţiei vreo şcoală care să fie pusă la dispoziţia prefecturilor pentru carantină. La momentul acesta
nu există în lista pe care a întocmit-o prefectura vreo şcoală.
Moderator: Ce se întâmplă cu profesorii în această perioadă? Vor merge la şcoală, vor rămâne acasă?
Monica Anisie: Recomandarea noastră şi către colegii profesori este ca în această perioadă să fie în
contact cu elevii într-un mod online, mâine o să precizăm toate detaliile cu privire la acest aspect,
încercăm să...
Moderator: Online-ul este posibil pentru câteva cazuri fericite cu copii care provin din familii care au
acces la online, dar... România...
Monica Anisie: Încercăm să găsim soluţii în aşa fel acolo unde s epoate să se desfăşoare şi cursuri
online pentru că în această perioadă, după cum probabil ştiţi, în cadrul Ministerului Educaţiei se
desfăşoară mai multe proiecte şi putem găsi soluţii. Astăzi la Minister a fost un grup de lucru alcătuit
din specialişti cafre au pus bazele unei modalităţi prin care să fie susţinute şi aceste cursuri online.

Moderator: Aveţi cifra totală a numărului de copii care rămân acasă în această perioadă?
Monica Anisie: Vorbim despre un total de elevi de aproximativ 3 milioane de copii, mai exact
2.956.000 de copii care sunt cuprinşi în tot sistemul de educaţie preuniversitar.
Moderator: Publică şi privată.
Monica Anisie: Vorbim de la ante-preşcolari şi până la postliceal.
Moderator: Bun. Şi pe măsură ce înaintăm şi o să vedem dacă se continuă sau nu expansiunea
numărului de cazuri de coronavirus pe teritoriul ţării noastre, să ştiţi că o să revenim la dvs cu soluţii
concrete pentru cei care au un bacalaureat în faţă anul acesta, pentru cei care merg la evaluări
naţionale. Sunt discuţii premature pentru moment însă suntem foarte interesaţi de ce se va întâmpla
şi de strategiile pe care le aveţi elaborate în acest sens pentru că sunt sigură că se lucrează pe tot
felul de scenarii. Mulţumesc frumos, Monica Anisie, ministrul Învăţământului, pentru intervenţia
telefonică, vom reveni la dvs.
JURNALUL NAȚIONAL: Şcoala s-ar putea face online, ca măsură pentru situaţia fără precedent

CURIERUL NAȚIONAL: Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis suspendarea olimpiadelor şcolare

ROMÂNIA LIBERĂ: Autorităţile, neînţelegeri pe tema coronavirus

NAȚIONAL: Guvernul lasă bombe cu ceas în libertate

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI: Deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
- Jurnal de Știri, 9 martie 2020, orele 19:00 Realizator: La Bucureşti, continuă şedinţa Comitetului Naţional pentru situaţii speciale de Urgenţă în
care se discută inclusiv despre suspendarea cursurilor şcolilor şi grădiniţelor din toată ţara, în
încercarea de a preveni răspândirea coronavirusului, după ce anterior au fost luate deja măsuri
restrictive.
Reporter: Ministerul Educaţiei a decis suspendarea olimpiadelor şcolare judeţene şi regionale,
precum şi a competiţiilor sportive, iar studenţii la medicină şi elevii şcolilor postliceale medicale nu
mai fac practică în spitale. Pentru două săptămâni au fost suspendate cursele aeriene din şi spre Italia
şi au fost anulate manifestările publice cu mai mult de 1.000 de participanţi. Toate evenimentele
programate la Sala Radio din Bucureşti au fost anulate până pe 31 martie. Cetăţenii români care revin
în ţară dinspre sau după ce au călătorit înainte în Italia, China, Iran şi Coreea de Sud sunt obligaţi să
intre în carantină instituţionalizată sau în izolare la domiciliu, în funcţie de zona din care vin. Dacă nu
respectă aceste reguli, ei pot fi amendaţi cu sume care pot ajunge şi la 20.000 de lei şi se pot alege cu
dosare penale. Din cele 15 cazuri confirmate cu coronavirus până acum în România, cinci persoane
au fost declarate vindecate şi au fost externate, 27 de persoane sunt acum în carantină, iar peste
11.000 sunt izolate la domiciliu. Aşteptăm în scurt timp declaraţiile care vor fi făcute după şedinţa
Comitetului pentru Situaţii speciale de Urgenţă pe care Radio România Actualităţi intenţionează să le
transmită în direct.

PRIMA TV: Şcoli închise. 17 cazuri de coronavirus
- Jurnal de Știri, 9 martie 2020, orele 23:00 Aşadar, toate şcolile din România vor fi închise începând de miercuri, 11 martie, până pe 22 martie.
Anunţul a fost făcut în această seară de premierul interimar Ludovic Orban. Măsura poate fi
prelungită dacă situaţia o cere, mai spun autorităţile. Astfel, de mâine, timp de 11 zile se suspendă
toate cursurile din învăţământul preuniversitar. Măsura s-a luat pentru a-i feri pe elevi de orice
contaminare. În plus, vor fi sistate stagiile în spitale pentru cursanţii şcolilor postliceale. Pe de altă
parte, creşte numărul celor infectaţi cu coronavirus. În această seară alte două persoane au fost
confirmate. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Buzău şi un bărbat de 60 de ani din
Bucureşti. Aceste două cazuri noi ridică numărul total al îmbolnăvirilor din ţara noastră la 17.
DIGI 24 HD: Şcolile se închid miercuri pentru o săptămână/Intervenţie telefonică Iulian Cristache,
preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi/
Jurnal de Știri, 9 martie 2020, orele 18:50 Înţelegem că şcolile s-ar putea închide din data de 11 martie, adică de poimâine. Discutăm despre
acest subiect cu dl Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi. Bună
seara, mulţumesc pentru prezenţă.
Iulian Cristache: Bună seara.
Prezentator: Cum vedeţi această decizie? E necesară?
Iulian Cristache: Vă spun sincer că, din punctul meu de vedere, este cea mai bună decizie care se
putea lua, astfel încât să nu se creeze o stare de panică. Toată ziua am fost în discuţii, toată ziua ni sau pus întrebări cam cum vedem decizia pe care trebuie să o ia guvernul. Numai că sincer nu mă
gândeam, pentru o săptămână eu cred că este o decizie foarte bună, pentru că vedem cum
evoluează sau involuează lucrurile.
Prezentator: Ce se va întâmpla cu programa? Înţeleg că se va face învăţământ la distanţă, dar sunt
foarte multe cazuri de copii care nu pot face învăţământ online sau nu au acces la toate aceste
beneficii.
Iulian Cristache: Ştiu, este o problemă cu care ne confruntăm, pe care noi am pus-o în ultimii ani. Din
păcate ajungem la astfel de situaţii neplăcute şi nu putem să implementăm acest învăţământ la
distanţă. Sperăm să învăţăm din ceea ce se întâmplă acum, în acest moment, dar decizia este una
bună, este o decizie care nu creează panică la nivel naţional şi chiar mi-am pus întrebarea, pe pagina
personală, spuneam ce se va întâmpla dacă vor sta şase săptămâni acasă, ce se va întâmpla cu elevii
care au examene, cei de clasa a 8-a şi de clasa a 12-a. Era o mare problemă şi nu ştim când se putea
recupera. Dacă olimpiadele pot fi amânate nu e nicio problemă, nu este un capăt de ţară că se va
susţine olimpiada mai târziu sau nu se va susţine deloc, din punctul meu de vedere chiar nu o
consider o pierdere, în schimb evaluările naţionale şi Bacalaureatul sunt foarte importante. /.../
REPUBLICA: Coronavirus în România | Dragi părinți, închiderea școlilor nu înseamnă vacanță, iar
izolarea nu se face la mall/
Avem o situație fără precedent. Întreruperea școlilor ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii
infecției cu Covid 19 ne pune în fața unei situații absolut unice din punct de vedere social: trebuie să
ținem copiii acasă și trebuie să ne implicăm în procesul de continuare a educației lor. Suspendarea
cursurilor nu înseamnă vacanță, iar această situație nu trebuie tratată ca și cum ar fi.
E foarte important să înțelegem că acasă înseamnă chiar spațiul casei. Nu trebuie să umplem spațiile
de joacă pentru a le găsi activități copiilor. Putem face plimbări în aer liber, dar sunt de evitat locurile
de joacă destinate copiilor, chiar și cele din exterior care pot fi adevărate focare de infecție. Spun
asta pentru că la italieni am văzut locurile de joacă pline și nu cred că a fost bine. Să ne imaginăm că
un copil asimptomatic pune mânuțele cu care s-a scărpinat la nas pe barele unui leagăn cu care se
dau zilnic sute de alți copii. Nu-i putem opri, dar îi putem proteja ferindu-i de astfel de locuri. Unii se
vor gândi că niciun copil sub 9 ani nu a murit de coronavirus. Chiar dacă numărul deceselor la nivel
mondial în rândul minorilor este infim, copiii pot fi totuși purtători asimptomatici de COVID19. Sunt
convinsă că nu vreți ca un bunic sau cineva cu o boală cronică din familie să fie contaminat de la
copilul asimptomatic.
A sta cât mai mult acasă, într-un spațiu curat și aerisit, e cea mai înțeleaptă decizie.

Iar dacă suntem de acord că închiderea școlilor nu înseamnă vacanță, atunci suntem mai
răspunzători ca oricând ca procesul de învățare să continue. Nu multe școli își vor permite cursuri
online și nu toți copiii au acces la un calculator, dar cu siguranță orice copil își poate continua studiul
cu mijloace tradiționale dacă este ajutat de un părinte sau de adultul responsabil care stă cu el. Copiii
au cărți, manuale pe care le pot citi mai departe singuri sau, în funcție de vârstă, sprijiniți de un adult.
Nu uitați că orice învățător sau profesor e la un telefon distanță. Statul cu orele la televizor, pe
PlayStation sau pe computer la jocuri sunt mai nocive decât le-ar putea fi coronavirusul. Așa cum
arată profesorul Manfred Spitzer, neuropsihiatrul german care a studiat demența digitală și efectul
jocurilor pe computer asupra minților copiilor, calculatorul trebuie să fie doar un instrument de
rezolvare a sarcinilor, nu poate substitui mijloacele tradiționale de învățare și nicidecum nu trebuie
transformat într-o modalitate de a petrece timpul de către copii. Vă recomand cu această ocazie
cartea sa „Demența digitală” ca să înțelegeți cât de inutil și înșelător e computerul pentru felul în
care se dezvoltă mintea. Superficialitatea asimilării la vârstă mică face din mintea adultului de mai
târziu una nesigură și incapabilă să ia decizii adecvate lui și provocărilor din jur. „Repetitio est mater
studiorum”, ca să sintetizez, copilul învață prin relația umană și prin repetare. Așa e mintea noastră
constituită, sinapsele au nevoie de timp să se formeze. Utilizați calculatorul pentru sarcini precise,
dacă aveți cursuri online. În rest, folosiți acest timp și îndrumați copiii către cărți, fiți alături de ei,
citind și voi, și povestiți împreună lucrurile pe care le descoperiți. Cu înțelepciune și responsabilitate,
s-ar putea să ieșim mai câștigați din criza asta.(Liana Alexandru).
CONTRIBUTORS.RO: Cei șapte demisionari CNATDCU-matematică dezvăluie modul real de
funcționare a comisiilor constitutive/
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) are în
componența sa 35 de comisii de specialitate (aici), una din acestea dând recent verdictul de neplagiat
în cazul lui Florin Iordache. Asupra acestor comisii, precum și a Consiliului General al CNATDCU, apasă
presiunea politică, permisă din păcate de lege. Astfel, orice ministru poate emite când are chef un
Ordin prin care rade componența Consiliului, precum și membrii comisiilor din subordine. Astfel de
Ordine au început să apară și după instalarea guvernării PSD-ALDE în 2017, dar poate vă mai amintiți
și cazul extrem din 2012, când Liviu Pop a desființat CNATDCU, supărat la culme că acesta era gata
să-i dea lui Ponta verdictul de plagiat.
Să luăm acum ca exemplu Comisia de Matematică, numită prin OM nr. 4106/2016 pentru un mandat
de patru ani, în urma unui proces de selecție realizat de un comitet format din matematicieni
renumiți din străinătate și din țară. După acest OM au urmat altele patru, care au decapitat
conducerea, la pachet cu epurarea comisiei. Noua conducere a pus repede stăpânire pe tarla, izolând
„elementele destabilizatoare” și trecând la „albirea” unor teze de doctorat respinse anterior, printre
altele.
În acest context, în februarie, a.c., au demisionat în bloc din Comisia de Matematică a CNATDCU
șapte din cei 17 membri, reprezentând 41% din componența comisiei. Doi Mici și un Anc (MMA) au
vorbit cu cei șapte „magnifici”, să afle direct de la ei motivele care au stat în spatele unei asemenea
decizii radicale. Cei șapte demisionari sunt (în ordine alfabetică):
Daniel Beltiță, CS I Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Romane
Sorin Dăscălescu, Profesor Universitatea din București
Marius Durea, Profesor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
Liviu Marin, Profesor Universitatea din București
Dan Timotin, CS I Institutul de Matematică “Simion Stoilow“ al Academiei Romane
Ciprian Tudor, Profesor Universite de Lille, Franța
Constantin Zălinescu, Profesor emerit Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ Iași, membru
corespondent al Academiei Romane, vicepreședinte al comisiei Matematică până la demisie (adică 5
februarie, ceilalți demisionând o săptămână mai târziu).
* Mai jos vă prezentăm răspunsurile celor intervievați într-o formă unitară, iar aici găsiți răspunsurile
pe larg ale acestora, concatenate într-un singur document.
MMA: Cum ați ajuns la această decizie? Ne puteți povesti ce s-a întâmplat? Am înțeles că v- au fost
ignorate încercările de a menține un nivel suficient de ridicat în această comisie, dar vă lăsăm să ne
spuneți voi.

Până în 2016 a funcționat Comisia de Matematică a CNATDCU impusă brutal de Ecaterina
Andronescu și PSD, avându-l ca președinte pe actualul senator PSD Daniel Breaz. Cel mai mare rău
făcut de acea comisie a fost schimbarea standardelor minimale în unele foarte toxice, care au
încurajat impostura și au permis abilitarea multor persoane subcalificate.
Noua Comisie de Matematică a fost numită prin OM nr. 4106/2016, ca urmare a unui proces de
selecție riguros și bazat exclusiv pe merite științifice, realizat de un comitet de selecție care cuprindea
matematicieni renumiți din țară și străinătate. Comisia a lucrat cu seriozitate și au apărut și invalidări
de teze de doctorat, în special din zonele cunoscute ca „fabrici de doctorate”. Au fost propuse noi
standarde care să promoveze valorile academice veritabile și nu impostura. Au fost propuse și
standarde pentru tezele de doctorat, standarde de natură calitativă (relevanță științifică,
corectitudine). Aceste acțiuni ale comisiei au deranjat în mod evident cercurile dubioase din
matematica românească și au existat mai multe tentative de a modifica comisia.
Un ordin de ministru apărut peste noapte, OM nr. 3991/2017, l-a înlocuit pe președintele comisiei
(Prof. dr. Vasile Brînzănescu) cu Ion Chițescu, personaj de o calitate științifică mediocră, cunoscut
prin colaborarea cu grupul senatorului Breaz. După protestul unui număr mare de membri ai
comisiei, care și-au înaintat demisia în caz că ordinul de ministru nu este retras, ministrul de atunci,
Pavel Năstase (ASE București), a dat un nou ordin, OM nr. 4060/2017, prin care-l renumea președinte
pe Prof. Brînzănescu. În septembrie 2018, noul ministru, Valentin Popa (Universitatea “Ștefan cel
Mare” din Suceava), a dat un nou ordin, OM nr. 5048/2018, prin care scotea din comisie câțiva
membri, printre care doi profesori de la Universitatea din București de o calitate științifică
excepțională (Prof. dr. Liviu Ornea și Prof. dr. Marian Aprodu) și pe președintele comisiei, și îl numea
ca președinte pe Vasile Berinde, alt apropiat al cercurilor conduse de Daniel Breaz.
(În lumina celor de mai sus, Doi Mici și un Anc l-au contactat pe Liviu Ornea pentru o reacție.
MMA: Conform OM nr. 5048/2018, semnat de ministrul Valentin Popa, ai fost pus pe liber de la
Comisia de Matematică. Ți s-a dat vreun motiv sau vreo „pamblică” inscripționată cu mulțumiri
pentru activitatea din Comisie?
LO: Nimic. Nimeni nu a primit nici o motivație. Am fost abrogați si gata…)
V. Berinde este cunoscut prin activitatea științifică concretizatӑ cu publicații numeroase, dar apărute
în reviste irelevante sau cel mult modeste. Un fapt interesant este că o teză coordonată de V.
Berinde fusese invalidată de comisie. Același ministru, Valentin Popa (Universitatea “Ștefan cel Mare”
din Suceava), a dat încă un ordin, OM nr. 5110/2018, prin care erau stabilite noi standarde pentru
tezele de doctorat. La domeniul Matematică, standardele nu au ținut cont absolut deloc de
propunerea făcută de comisie, ba chiar erau în spirit opuse, având un caracter totalmente cantitativ.
Mai jos, enumerăm unele probleme apărute după instalarea lui V. Berinde ca președinte al comisiei:
Maniera de lucru a lui V. Berinde a fost total inacceptabilă, în sensul în care toate deciziile
importante au fost luate exclusiv de acesta, fără o consultare reală a membrilor comisiei ori cel puțin
a vicepreședintelui acesteia Prof. dr. Constantin Zălinescu (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași). În
particular, a numit singur toate comisiile de evaluare a tezelor de doctorat și nu a acceptat nicio
sugestie primită.
Marea majoritate a tezelor de doctorat care fuseseră invalidate în timpul comisiei prezidate de
Prof. dr. V. Brînzănescu, au fost validate în timpul președinției lui V. Berinde prin modificarea comisiei
inițiale. În comisiile de evaluare a acestor teze V. Berinde a numit cam aceleași persoane ca în
comisia inițială. Unele tezele au fost validate deși au fost semnalate (de membri ai comisiei care nu
făceau parte din comisia de evaluare) greșeli grave. V. Berinde nu a ținut cont de aceste observații.
Până la instalarea lui V. Berinde ca președinte, comisia putea lua o decizie doar dacă în favoarea ei
erau exprimate un număr de voturi de cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri,
indiferent câți membri ai comisiei erau prezenți la ședință. V. Berinde ne-a comunicat că această
regulă a fost modificată de Consiliul General (CG) al CNATDCU și că o decizie se poate lua dacă în
favoarea ei sunt mai multe voturi decât împotriva ei, abținerile necontând. S-a ajuns astfel ca la o
ședință a comisiei, la care au fost prezenți 12 din cei 17 membri, să se ia o decizie deși au fost doar 4
voturi pentru (restul fiind 1 vot împotrivă și 7 abțineri). Am solicitat un document (proces verbal sau
orice fel de document oficial), unde să fie consemnată această hotărâre a CG, dar nimeni nu ne-a
răspuns la solicitare.

Exemplu: Profitându-se de modalitatea de numărare a voturilor de mai sus, au fost avizate Școlile
Doctorale de Matematică de la Oradea și de la Sibiu; acestea primiseră aviz negativ anterior în
comisie.
Un alt exemplu al manierei de lucru necorespunzătoare a lui V. Berinde: în comisie s-au discutat și
au fost avizate cu largă majoritate noi standarde minimale pentru tezele de doctorat, care să le
înlocuiască pe cele toxice dictate de Minister în septembrie 2018. Cu toate acestea, V. Berinde ne-a
anunțat că va susține în CG alte standarde minimale, și nu pe cele propuse de comisie. Nu știm ce s-a
întâmplat în CG al CNATDCU, dar standardele au rămas cele din septembrie 2018.
Situații de conflict de interese: comisia a primit pentru analiză o teză de doctorat refăcută,
invalidată anterior, unde V. Berinde (conducătorul de doctorat) a numit comisia de evaluare, fiind în
conflict de interese. Cu toate acestea nu a acceptat să-l delege pe vicepreședintele comisiei să
numească această comisie de evaluare, stabilind-o singur, fără nicio consultare. Situația s-a repetat
cu alte două teze în ale căror comisii de susținere fusese membru V. Berinde, una dintre acestea
invalidată inițial în configurația inițială a comisiei de matematică a CNATDCU.
MMA: Din cele de mai sus deducem că procesul de epurare a Comisiei de Matematică a fost resimțit
din plin, la puțin timp după mandatarea voastră pentru patru ani…
Primul aspect pe care am dori să-l subliniem e că schimbarea a cinci membri prin OM 5048/2018 a
lăsat comisia fără nici un specialist în geometrie. Aceasta se întâmpla și în contextul în care multe
dintre tezele de nivel scăzut erau tocmai în acest domeniu. În plus, în comisie au fost numite
persoane sub a căror supervizare s-au produs teze respinse de comisie. În aceste condiții nu putem să
nu ne gândim că aceste schimbări au fost făcute tocmai pentru a „răci” cartoful fierbinte al
plagiatelor. Bănuim că ideală pentru un ministru este situația în care toate deciziile din comisiile
CNATDCU sunt pozitive, fie că vorbim de teze de doctorat sau extins și despre înființarea unor noi
școli doctorale.
MMA: Cum stau lucrurile în celelalte comisii? Dar în Consiliul general?
Nu avem o vizibilitate foarte clară a ceea ce se întâmplă în celelalte comisii, multe din lucrurile pe
care le-am aflat au fost din presă. Astfel, de pildă, am aflat despre demisiile colective din comisiile de
Biochimie si Biologie și Fizică. O parte din acești demisionari au revenit la decizie. Din câte știm noi,
aceste reveniri au avut drept fundamentare dorința de a evita introducerea de întârzieri față de
colegii tineri a căror avansare în carieră depinde de obținerea titlului (doctorat, CS II, etc.).
Considerăm că cei care țin la o anumită calitate a învățământului doctoral în România ar trebui să se
solidarizeze în astfel de acțiuni care semnalează degradarea din aceste comisii, chiar in ciuda
înghețării unor activități pentru o perioadă. Cu toate inconvenientele aduse de o astfel de decizie, pe
termen mediu si lung ar aduce un câștig mult mai important.
Cât despre activitățile consiliului general, trebuie să menționăm că vizibilitatea noastră este extrem
de limitată. Putem spune că există o „monitorizare” a deciziilor din comisii și evaluare a activității prin
comparație cu alte comisii. Din acest punct de vedere se pare că matematica a fost oaia neagră
deoarece ni s-a prezentat o analiză în care, comparativ cu alte comisii, matematica avea cele mai
multe teze respinse. Acest lucru a fost prezentat în notă negativă insinuând că prin activitatea
comisiei am aduce daune propriului domeniu. Printre deciziile, cel puțin discutabile ale CG, am dori
să amintim respingerea unui set de criterii minimale care conținea criterii calitative sau întoarcerea
unei decizii de respingere a creării unei școli doctorale.
MMA: Să înțelegem că nu v-au fost validate în CG toate deciziile din Comisie? Dacă nu, care a fost
motivația?
Interacțiunea cu CG s-a efectuat prin președintele comisiei. Acesta a avut un rol important în
transmiterea situației din comisie. De pildă, prin schimbarea regulamentului, abținerile nu se mai
contabilizează în luarea unei decizii. Astfel, în situația școlii doctorale, respinsă inițial în comisie, și
apoi retrimisă de CG înapoi la comisie, a trecut la al doilea vot deoarece în ciuda unei majorități care
s-a abținut de la vot, procentul de voturi pentru a fost majoritar. Similar, când s-au supus la vot două
variante de criterii minimale cele înaintate CG au fost cele care au obținut mai puține voturi în
comisie deoarece președintele comisiei a hotărât să facă aceasta recomandare. Nu este clar dacă CG
a avut cunoștință de situația reală din cadrul comisiei de matematică. Alte neconcordanțe le-am
observat în deciziile președintelui de validare a unor teze de doctorat care nu reflectau discuțiile din
comisie.

MMA: Având experiența acumulată acolo, dacă ați avea puterea de a face orice schimbări ați dori în
CNATDCU, care ar fi lucrurile cele mai importante pe care le-ați schimba?
selectarea membrilor comisiilor de specialitate ale CNATDCU de către specialiști renumiți în
domeniu, care activează la Academia Romȃnӑ sau la universități/institute de prestigiu din țară și din
străinătate. Modul de stabilire a comisiilor trebuie complet depolitizat, această operațiune trebuie
lӑsatӑ în seama specialiștilor și nu mai trebuie făcută de secretari de stat sau directori din Minister;
schimbarea caracterului consultativ al deciziilor comisiilor de specialitate ale CNATDCU într-unul
executoriu;
deciziile luate în comisiile de specialitate nu trebuie să mai fie supuse votului CG al CNATDCU
(astfel se evită situația cel puțin ciudată ca nespecialiști într-un domeniu să ia o hotărâre tehnică
aferentă acelui domeniu);
în regulamentul de organizare și funcționare ale CNATDCU să fie prevăzut explicit faptul că
președintele unei comisii de specialitate a CNATDCU reprezintă exclusiv punctul de vedere al comisiei
respective și nu unul personal;
refacerea cu celeritate a standardelor minimale pentru tezele de doctorat conform specificului
fiecărui domeniu, cu mențiunea că accentul trebuie pus pe calitatea rezultatelor și nu pe cantitatea
acestora.
MMA: Cum vi se pare sprijinul logistic oferit de Ministerul Educației, în contextul în care secretariatul
tehnic al CNATDCU este asigurat prin lege de către acesta, neavând personalitate juridică?
Considerați oportună acordarea personalității juridice CNATDCU și alocarea unei file de buget
proprii?
In mod sigur, sprijinul logistic de care am beneficiat poate fi îmbunătățit. De pildă, nu înțelegem de
ce doar dosarele pentru tezele doctorale sunt disponibile pe o platformă electronică și nu și cele
pentru abilitare sau înființarea școlilor doctorale. În plus, de multe ori, multe din cererile noastre nu
au primit răspuns de la secretariatul tehnic din MEC. Probabil că ar fi mult mai sănătos dacă
CNATDCU ar avea personalitate juridică și propriul secretariat.
MMA: În ce alte locuri/comisii știți sau credeți că există probleme și dacă acestea influențează
activitatea CNATDCU? Vă întrebăm asta pentru că noi știm că nici Consiliul Național de Etică a
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) nu este funcțional.
Nu cunoaștem cazuri concrete.
PRESSONE.RO: Urgia la Academia de Poliție (VII): Decanul Facultății de Poliție, marele maestru al
cărților clonă
Conf. dr. Cristian Eduard Ștefan, care conduce cea mai mare facultate a Academiei de Poliție și le
predă viitorilor polițiști etică și deontologie, e personajul central al unei rețele de reciclare la scară
industrială a conținutului academic.
Articolul de astăzi - care a presupus un an de documentare jurnalistică - devoalează, prin analize
comparative și corelații între 27 de cărți și 15 articole științifice, proporțiile unei fraude academice
care sfidează însuși conceptul de etică și deontologie.
Practicile din opera științifică a decanului de la Poliție bifează aproape toată lista de fapte
incompatibile cu integritatea academică: plagiat, autoplagiat sau fraudă academică.
Un exemplu: teza de doctorat a lui Cristian Eduard Ștefan, publicată în 200 de exemplare cu 7.000
lei subvenție de la stat, reproduce conținut din 6 cărți și două articole științifice - și devine, după
2011, sursă de conținut pentru alte 4 cărți și 3 articole.
Tematica acoperită în cărțile, tratatele, cursurile și articolele semnate de Ștefan este
impresionantă: de la dispariția minorilor până la bioterorism, de la etică polițienească până la
criminalistică, de la trafic internațional de droguri până la criminalitate informatică; de la comunicare
și relații publice până la sistemul penitenciar.
Ștefan este al doilea din cei șase decani ai Academiei de Poliție, după Ionuț Andrei Barbu, decanul
Facultății de Științe Juridice și Administrative, care are serioase probleme de integritate.
Decanul Facultății de Poliție din cadrul Academiei de Poliție este, probabil, autorul uneia dintre cele
mai extinse și viclene fraude academice întâlnite vreodată în spațiul universitar din România.

Cristian Eduard Ștefan a semnat între 2006 și 2016 - singur sau alături de alți autori - nu mai puțin de
63 de cărți, cursuri, tratate sau monografii. În plus, a semnat și 69 de articole publicate în reviste
științifice.
O operă imensă, care ar trebui să stârnească admirație și, poate, invidie.
La un asemenea volum de lucrări publicate, Cristian Eduard Ștefan ar trebui să fie unul dintre cei mai
cunoscuți și respectați oameni din comunitatea științifică de profil - nu doar din România.
Totuși, cea mai mare parte a cărților semnate de decanul Facultății de Poliție a apărut în regim de
autopublicare la controversata editură Sitech din Craiova.
Ce înseamnă autopublicarea?
Adică, Ștefan a plătit Editura Sitech pentru a-i tipări lucrările. Editura nu i-a publicat cărțile pentru că
aveau o valoare științifică incontestabilă sau pentru a câștiga din vânzarea către un public interesat,
ci pentru că a fost plătită de autor să scoată un tiraj adesea limitat, suficient cât lucrările să poată
contribui la bifarea criteriilor academice pentru avansare universitară.
Această manevră este ușor explicabilă: imensa operă a decanului Facultății de Poliție are o valoare
cel puțin îndoielnică, fiind formată, în bună parte, din lucrări cu conținut reciclat și plagiat din alte
volume.
Cel puțin 27 de cărți - adică 43% din totalul cărților semnate de Cristian Eduard Ștefan - au conținutul
reciclat total sau parțial.
Lor li se adaugă și teza de doctorat, dar și cel puțin 15 articole publicate în reviste științifice - și ele cu
conținut autoplagiat.
În plus, 28 de persoane au semnat aceste 27 de cărți împreună cu Ștefan - cei mai mulți dintre ei
profesori de la Academia de Poliție. Cu toții sunt parte a acestei rețele specializate în reciclare de
conținut.
Printre acești autori se numără și conducătorul de doctorat a lui Cristian Eduard Ștefan, alături de
care acesta semnează nu mai puțin de 10 cărți cu conținut reciclat din cele 27 pe care am reușit să le
indentific în aproape un an de documentare jurnalistică.
Rețeta lui Ștefan și o explicație
Cărți clonă, cărți reciclate, cărți plagiate.
Cel puțin 27.
Articole clonă, articole reciclate, articole plagiate.
Cel puțin 15.
Plus teza de doctorat, în care a intrat conținut din 6 cărți publicate anterior și din care au ieșit alte 4
cărți, dar și 3 articole științifice.
Așa poate fi sumar descrisă opera pretins academică a comisarului-șef conferențiar universitar doctor
Cristian Eduard Ștefan, decanul Facultății de Poliție, care le predă viitorilor polițiști “etică și
deontologie”.
Iar întrebarea care vine simplu când descoperi o fraudă de asemenea proporții este: de ce ar recicla
cineva, la nesfârșit, conținut pe care l-a publicat deja?
Răspunsul este relativ simplu: pentru a îndeplini criteriile cerute de legea educației și pentru a obține
punctajul cerut de aceeași lege cu scopul de avansa în grade didactice universitare.
Jongleria reciclării este întâlnită în mediul academic din România atunci când unele cadre didactice
încearcă să fenteze legea pentru se angaja mai repede și mai ușor în anumite funcții didactice asistent, lector, conferențiar, profesor sau conducător de doctorat - sau pentru a obține, eventual,
funcții academice de conducere.
În 2016, decanul Facultății de Poliție devine conferențiar universitar cu un punctaj impresionant:
251,87 de puncte, de peste patru ori mai mult decât prevede legislația. Criteriile minimale și
obligatorii pentru domeniul Științe Militare, Informații și Ordine Publică cer doar 60 de puncte.
Cu cele 251,87 puncte pe care susține că le-a acumulat pentru a deveni conferențiar, Ștefan a depășit
o dată și jumătate chiar și pragul de 100 de puncte necesar pentru a deveni profesor sau pentru a
obține abilitarea de a conduce doctorate.
Acest punctaj uriaș, adunat de un lector de 37 de ani - care a candidat pentru un post de conferențiar
- este, parțial, rezultatul jongleriilor făcute de Cristian Eduard Ștefan cu conținutul unor cărți reciclate
în buclă. Această reciclare perpetuă înseamnă, în realitate, fraudă academică.

Dincolo de numărul impresionant de cărți și articole publicate, Ștefan se remarcă și printr-o
neobișnuită exuberanță tematică.
Universitarii - așa cum mai sunt numiți angajații din mediul academic - au, de regulă, arii de studiu
limitate la două, cel mult trei domenii.
În schimb, Cristian Eduard Ștefan a semnat cărți și articole în aproape toate specialitățile acoperite de
Științele Militare, Informații și Ordine Publică: (1) metode operative de investigare; (2) cooperare
polițienească internațională; (3) droguri; (4) dispariții și trafic de minori; (5) trafic de persoane; (6)
criminalitate organizată; (7) cămătărie; (8) bioterorism; (9) percheziții; (10) sistemul penitenciar; (11)
comunicare și relații publice; (12) legislație europeană în diverse domenii; (13) criminalitate
informatică; (14) analiză comportamentală; (15) trafic internațional de vehicule furate; (17)
fotografia digitală în criminalistică; (18) mandatul european de arestare; (19) terorism; (20) livrări
supravegheate; (21) analiza genetică; (22) activitate informativă și protecția informațiilor; (23)
comunicare nonverbală; (25) etnobotanice și, nu în ultimul rând (26) în etică și deontologie
polițienească.
De altfel, Etica și deontologia polițiștilor este principala materie din norma de concurs câștigată de
Cristian Eduard Ștefan pentru postul de conferențiar.
Și o ultimă observație generală: cu câteva excepții, Cristian Eduard Ștefan este mai tot timpul
menționat pe coperțile cărților pe care le semnează ca al doilea, al treilea, al patrulea sau chiar ca
ultim autor. Foarte rar apare ca autor principal.
În mediul academic, autorul principal este persoana care a avut ideea scrierii cărții, care s-a ocupat
de scrierea celei mai mare părți a conținutului sau care s-a ocupat de organizarea și structurarea
cărții, având cea mai importantă contribuție.
Pentru că această anchetă este una complexă, care expune un șir inimaginabil de încălcări ale eticii
academice, trebuie spus chiar de la început că decanul Facultății de Poliție nu a dorit să își exprime
un punct de vedere cu privire la aceste dezvăluiri.
Cristian Eduard Ștefan nu a răspuns la telefon și nici la mesajele pe care i le-am trimis pe ambele
telefoane prin care i-am transmis că îi solicit să avem o discuție referitoare la opera sa științifică.
(Emilia Şercan)
LIBERTATEA: Românii sunt mai deştepţi decât acum 10 ani
Evoluţia cognitivă este în ton cu tendinţele globale.
Noi, românii, am avea creiere mai luminate, dacă am investi şi mai mult în educaţie, arată cercetarea
realizată de Universităţile din Nürnberg şi Bucureşti.Chiar în lipsa investiţiei în educaţie şi a unei
coerenţe în sistemul educaţional, românii continuă să-şi antreneze creierul. Romania se incadrează în
media mondială a creşterii nivelului de inteligenţa.
Generaţia care a făcut şcoala în comunism, in România, e în continuare cel mai bine pregătita
Educaţia este, in opinia mea, cel mai important factor in evoluţia scorului de inteligenţă. Apoi
mâncarea mai bună, spun cercetătorii George Gunnesch-Luca îşi începe ziua de muncă la
Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Niirnberg cu o cafea. A plecat din România pentru
doctorat în Germania în urmă cu 20 de ani, imediat după ce a terminat facultatea. Rămâne alături de
ţară prin colaborările cu cercetătorii români.
De altfel, şi studiul 'Schimbările generaţionale şi în timp a performanţelor cognitive în România' a fost
realizat împreună cu profesorul Dragoş Iliescu, de la Departamentul de Psihologie al Universităţii din
Bucureşti. Ideea de a măsura performanţele intelectuale ale românilor îi aparţine profesorului din
România.
12.000 de persoane, cu vârste şi meserii diferite
Rezultatele i-au surprins pe amândoi. Fără o investiţie şi o coerenţă în învăţământ, aşa cum se
întâmplă la noi, rezultatele ar fi putut arăta mult mai prost, proiectau cei doi cercetători. însă se pare
că românii reuşesc încă să-şi antreneze creierul.
'Am fost uşor surprins că există o creştere în medie.Pentru că ne aşteptam, pe parcurs, odată cu
exodul de creiere din România, odată ce-ţi pleacă cei mai buni oameni din eşantion, şi media din
eşantion să scadă. Dar nu s-a întâmplat', crede tânărul cercetător.

Studiul a fost realizat pe 12.000 de persoane din toată ţara, de la 12 la 74 de ani, cu meserii diverse.
S-a măsurat prin testele aplicate nivelul vocabularului, capacitatea de a compara proprietăţile unor
obiecte, nivelul de informaţie, aritmetica, raţionamentul şi capacitatea de înţelegere.
Japonia are cele mai mari salturi intelectuale
'Trebuie să înţelegem contelui internaţional. Creşterea acestor medii de inteligenţă pe parcursul
anilor se numeşte efectul Flynn. Şi efectul Flynn a fost observat de-a lungul ultimului secol, în toate
grupurile, din America până în Japonia, din Estonia până în Finlanda şi aşa mai departe. Şi evoluţia lui
este cam la trei puncte de inteligenţa pe zece ani.
În medie, planeta a crescut cu trei puncte pe decadă. Dar asta este media.
Există multe diferenţe între ţări. De exemplu; Japonia a crescut cu aproximativ 7 puncte pe decadă, în
timp ce Estonia, cu 1,5 puncte. Există diferenţe mari. Noi, în România, am crescut cu 3 puncte pe
decadă, ceea ce înseamnă că noi ne încadrăm în media globală', explică George Gunnesch-Luca.
Educaţia, cheia pentru generaţii mai deştepte. Şi mâncarea mai bună
Ce-i face pe oameni să fie tot mai inteligenţi? Există mai mulţi factori, pe care cercetătorul român îi
consideră responsabili.
Educaţia este, in opinia mea, cel mai important factor In evoluţia scorului de inteligenţă, Educaţia
copiilor, pentru că probabil acolo s-au înregistrat cele mai multe creşteri de scor, Şi apoi poate şi
mâncare mai bună.
Dacă dai motorului combustibil de mai bună calitate, merge mai bine. Asta ar fi şi ideea. 'Nu subscriu
neapărat la această ipoteză, pentru că în Finlanda cred că se mănâncă destul de bine şi tot scad
scorurile. Sunt mai multe teze cu privire la asta, unele dintre ele sunt mai controversate, cum ar fi
raportarea la imigraţie', spune cercetătorul.
Şcoala din comunism
Cu toate că am tinde să credem că revoluţia tehnologică face noile generaţii să performeze mai bine,
în România, decreţeii dau clasă încă tinerilor de astăzi.
'Generaţia Decretului arată în eşantioanele noastre o diferenţă de câteva puncte. Nu este foarte
mare, dar ei în continuare sunt mai bine pregătiţi. Probabil pentru că în comunism s-a investit foarte
mult în educaţie. Ei doreau să ducă mesajul de partid mai departe, propaganda, şi pentru asta
oamenii trebuiau să ştie să scrie şi să citească. Şi atunci i-au luat pe toţi şi i-au dus la şcoală şi am
ajuns la cel mai mare grad de alfabetizare - în 1973, aproape 91% dintre copii în 6 şi 16 ani erau deja
în cele 2.465 şcoli din România. Ei au băgat bani în educaţie, nu neapărat să ne facă nouă un bine, dar
măcar să ne poată manipula mai bine. Dar un efect secundar este că înveţi să scrii, ceea ce nu e rău',
explică cercetătorul.
Cât ne va costa emigraţia
E clar că un copil de astăzi se descurcă mai bine la mânuirea telefoanelor inteligente, dar asta arată
doar că sunt mai bine adaptaţi la provocările actuale, nu că ar fi mai inteligenţi. 'Generaţiile de astăzi
sunt mai performante în ce fac. Dacă îmi puneţi mama să lucreze cu un calculator, ea nu ştie. în
schimb eu sau dumneavoastră vom lucra fără probleme. Pe anumite abilităţi specifice pot fi mai bune
generaţiile de azi. Dar aici mă refer şi la vocabular, de exemplu, la numărul de cuvinte pe care îl ştie o
persoană', mai spune George Gunnesch-Luca.
«Bagă bani azi şi vei vedea rezultatele peste 18 ani!»
Tânărul îşi face deja a doua cafea. 'E abia 10.30 în Germania', se scuză pentru aportul de cofeină.
Revenim la educaţie.
Ea este cea care poate creşte nivelul de inteligenţa al unei ţări şi, implicit, capacitatea ei de a
performa.
'Momentan, investiţiile mici în educaţie se simt şi se vor simţi şi în viitor. Mai ales că educaţia este un
proces. Bagi bani astăzi şi vezi rezultatele peste 18 ani. Acasă încă se învaţă, familiile încă pot produce
educaţie acasă, prin celebrele meditaţii, părinţii se mai ocupă de copii, dar nu este soluţie pe viitor.
Familia nucleară începe să dispară. Iar emigraţia ne va costa', crede cercetătorul român. La nivel
global, ţările care rămân constante la capitolul performanţelor cognitive sunt SUA, Marea Britanie şi
Coreea de Sud.

ZIARUL FINANCIAR: Cum se pregătesc administraţia, companiile mici şi instituţiile de învăţământ
pentru ce este mai rău, înainte ca răul să lovească

