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Către 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş 

 

Subsemnatul Nicola Adrian, director la Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, 

împreună cu cadrele didactice şi părinţii copiilor din şcoala şi grădiniţa noastră, prin prezenta vă 

rugăm  să reanalizaţi Ordinul nr 6439 din 16.02.2021, privind instituirea măsurii de carantinare zonală 

pentru UAT Dumbrăviţa, jud. Timiş,  pe o perioadă de 14 zile, deoarece unităţile şcolare acreditate s-

au  închis, urmând ca activitatea didactică să se desfăşoare strict în mediul on-line.  

Facem această solicitare datorită faptului că rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 este în 

scădere, conform datelor comunicate de către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş , duminică, 

14.02.2021, era de 8,03 / 1000 de locuitori iar pe data de 16.02.2021, era de 7,68/ 1000 de locuitori. 

Acest lucru ne arafă faptul că redeschiderea unităţii şcolare din Dumbrăviţa nu a dus la creşterea ratei 

de infectare. 

Un alt motiv pentru care solicităm ridicarea carantinei îl reprezintă faptul că în localitatea 

noastră avem peste 1000 de elevi care învaţă la şcoli din Timişoara, o mare parte din ei participă cu 

prezenţă fizică, la cursuri, intrând astfel în contact direct cu alti elevi care nu sunt carantinati. 

Elevii au dreptul și merită acces real și egal la educație, în condiții sigure din punct de vedere 

sanitar, drept pentru care dorim continuarea cursurilor cu prezență fizică.  De asemenea, precizăm 

faptul că alte localități din județul Timiș cu o rată de infectare apropiată de cea din comuna 

Dumbrăvița nu au fost carantinate, elevii din comunitățile respective având posibilitatea de a participa 

fizic la activitățile educaționale.  

În perioada aceasta, de la redeschiderea unităţilor şcolare şi până în prezent s-a înregistrat un 

singur caz de infectare cu virusul SARS-COV-2, în rândul elevilor şi al preşcolarilor din cei 1381 de 

copii înscrişi în unitatea noastră şcolară şi două cazuri în rândul cadrelor didactice, dintr-un total de  

130 de angajaţi. 

În plus, există  grădinițe și after school-uri private cărora li se permite desfășurarea activității 

fizice pe perioada carantinei, în schimb școala și grădinița de stat din localitatea noastră este privată de 

acest drept.  

 În perioada de educație on-line s-a constatat o scădere în ceea ce privește nivelul de asimilare 

a cunoștințelor de către elevi. La clasele primare formarea deprinderilor  de a citi, de a scrie și de a 

socoti a avut de suferit în perioada în care orele s-au realizat în mediul on-line.  
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Există numeroase studii specializate care atestă dezavantajele învățământului on-line, mai ales 

la ciclul preșcolar și cel primar. 

În schimb, nu există studii care să releve faptul că școlile sunt generatoare a unui număr mare 

de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2. 

Prin absentarea de la școală și grădiniță, copiii vor suferi pierderi majore atât la nivel educațional, cât 

și la nivel socio-emoțional. 

Copiii noștri își dezvoltă competențele socio-emoționale, precum capacitatea de a interacționa, 

de a comunica, de a argumenta, de a face față unui conflict și de a-l gestiona, de a fi empatic cu 

ajutorul profesorilor și al colegilor de clasă/grupă. 

Menţionăm faptul că am iniţiat o petiţie ce a fost semnată de către 890 de persoane, numărul 

celor care semnează fiind în creştere. 

În speranţa că solicitarea noastră  va fi rezolvată, prin ridicarea carantinei din localitatea 

Dumbrăviţa, acest lucru dând posibilitatea redeschiderii şcolii şi a grădiniţei, vă mulţumim pentru 

ajutorul acordat. 

 

 

Director , 

         prof. NICOLA ADRIAN 

 

 

 

 


