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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Clubul Elevilor Liberali, organizația de elevi a Partidului Național Liberal, din 

cadrul Tineretului Național Liberal a emis următorul comunicat de presă referitor 

la necesitatea imperioasă a asigurării accesului la educație pentru toții elevii din 

mediile defavorizate, de către Primării: 

Ne aflăm într-o situație neobișnuită, deoarece noul virus, COVID-19, a dat peste cap 

mersul normal al lucrurilor. Ne confruntăm cu o pandemie de coronavirus care încă 

nu își găsește tratamentul. Dușmanul invizil cu care ne luptăm de ceva timp ne obligă 

să rămânem acasă și să mutăm toată activitatea noastră în mediul online. 

 

Pentru a opri răspândirea virusului, Ministerul Educației și Cercetării alături de 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis au anunțat că școlile, universitățile, 

grădinițele și creșele nu se vor mai redeschide anul aceste. Anul școlar va trebui să 

fie încheiat prin intermediul mijloacelor electronice. Această pandemie este o 

provocare pentru toată lumea, inclusiv pentru sistemul educațional românesc. 

Profesorii și elevii trebuie să se adapteze situației, continuând școala online. Însă 

există un număr foarte mare de elevi care nu pot beneficia de dreptul la educație, 

deoarece nu au instrumentele necesare. Elevii, cu precădere cei din mediul rural și 

nu numai au nevoie de ajutor pentru a termina acest an școlar. Mulți primari din 

mediile defavorizate continuă sa folosească aceleași metode vechi, corupte și toxice 

de campanie electorală pe timpul pandemiei, ignorând complet situațiile complicate 

ce încalcă dreptul la educație. Marea majoritate a primăriilor PSD din zona rurală, 

și nu numai, nu au acordat pic de atenție acestei probleme, astfel un număr 

considerabil de elevi rămânând fără posibilitatea banală de a putea accesa sistemele 

informatice educaționale. În timpul în care Guvernul României, Președintele Klaus 

Iohannis și autoritățile responsabile se luptă cu pandemia de COVID-19, Marcel 

Ciolacu, alături de baronii locali și politicieni corupți încearcă din răsputeri să 

profite de această situație, uitând complet de elevi. Clubul Elevilor Liberali face 

apel către toți primarii din țară și îi roagă să vină în ajutorul copiilor care nu își 

permit să continue cursurile. Este foarte important ca fiecare elev să aibă acces la 

educație! Educația primează! Lucrurile trebuie să funcționeze! 


