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Stimată doamnă ministru Lilia POGOLȘA, 

Prin prezenta, un grup de părinți ai elevilor din clasele gimnaziale și liceale, 

intervenim cu rugămintea de a revedea deciziile privind suspendarea desfășurării 

olimpiadelor raionale/municipale, zonale și republicane și amânarea pentru o perioadă 

nedeterminată, conform ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 104 din 

03.02.2021. 

Suntem întru totul de acord cu poziția Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu 

privire la asigurarea protecției vieții elevilor, pe perioada stării de urgență în sănătate 

publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei Naționale 

Extraordinare în Sănătate Publică (CNESP). 

În conformitate cu pct. 9 din Hotărârea nr. 42 din 13.01.2021 a CNESP s-a admis  

desfășurarea etapei locale a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența 

fizică a persoanelor, începând cu 16.01.2021, în incinta instituțiilor de învățământ în care 

elevii își fac studiile. Această etapă prevede selectarea celor mai buni elevi pentru 

olimpiadele raionale/municipale, zonale și, ulterior, republicane. Rezultatele de la 

olimpiadele republicane servesc temei pentru desfășurarea probelor de selecție pentru 

loturile olimpice naționale, care vor reprezenta Republica Moldova la olimpiade 

internaționale, europene și balcanice. Înregistrarea echipelor participante la concursuri și 

olimpiade internaționale și regionale se face cu mult timp înainte, astfel perioada de 

înscriere este limitată. 

Amânarea olimpiadelor pentru o perioadă nedeterminată nu este cea mai bună 

soluție în situația în care ne aflăm. Ce se va întâmpla în cazul când numărul de cazuri 

infectați va crește/scade de la o zi la alta, cum și s-a întâmplat pe parcursul întregii 

perioade? Nu se vor desfășura olimpiadele? Vor fi anulate definitiv? Dacă se vor 

desfășura, se vor reuși în termeni toate etapele până la stabilirea loturilor olimpice? 

Oare, tristele decizii din anul 2020 nu ne-au învățat lecția? 

În contextul pandemiei, Republica Moldova a refuzat să participe la toate 

Olimpiadele internaționale și regionale: chimia (2), informatica (2), biologie (1). Excepție 



este doar olimpiada la matematică, la care s-au organizat etapele republicană și barajele 

până la anunțarea stării excepționale.  

De exemplu, pe pagina oficială a Olimpiadei Internaționale de Informatică ediția 

2020 (IOI 2020) Republica Moldova figurează ca fiind singura țară participantă, care nu a 

delegat lotul de elevi, în pofida faptului că ediția s-a desfășurat online.  

La fel, a fost refuzată participarea lotului de elevi la Olimpiada Metropolelor din 

Moscova, Federația Rusă, care de asemenea s-a desfășurat online și orașul Chișinău a fost 

invitat oficial pentru participare.  

 Elevii din mun. Chișinău au așteptat, zi de zi, deciziile autorităților responsabile, au 

sperat, au avut încredere, în final au scris mesaje organizatorilor, să fie acceptați înafara 

concursurilor, doar ca să participe. Organizatorii au fost înțelegători și receptivi, au 

răspuns prompt, au oferit unele soluții, dar deja era prea târziu. Doar la fizică elevii au 

reușit să se înscrie ca și lot olimpic neoficial. 

 Atât la matematică, cât și la fizică, elevii au obținut rezultate frumoase, care cu 

siguranță, puteau fi câștigate și la celelalte olimpiade.  

Ce să le explicăm copiilor și cum să-i privim fără vină în astfel de cazuri? De ce 

sunt privați de drepturile de a-și valorifica potențialul și a-și demonstra competențele? 

Cum să le menținem motivația? Ce le oferim pentru studiile și efortul depus ani de zile, 

suplimentar curriculumului școlar?  

Olimpiadele oferă un imbold pentru elevi de a ieși din parametrii școlari și a lucra 

continuu pentru autoinstruire, dar totodată ghidați de profesori, care lucrează în afara 

sarcinilor didactice. Astfel, după 12 clase majoritatea olimpicilor au formate competențe, 

care eventual sunt valorificate în ulterioarele studii și cariere profesionale.  

Daca nu ar participa la olimpiade, elevii nu ar fi motivați sa învețe suplimentar, 

întrucât acest efort ar părea, pentru viitorul apropiat, unul de prisos.  

Or, nu noi, părinții, cadrele didactice, instituțiile responsabile, suntem cei care 

trebuie să fim un exemplu de a lua decizii prompte în situații excepționale, a rezolva 

probleme, a da dovadă de voință, a lucra și găsi soluții în echipă? Or, dăm vina pe infecția 

COVID -19 și pandemie, cum am făcut sistematic, în orice situație, un an de zile? 

Evenimentele din anul 2020 ne-au luat prin surprindere, nu am fost pregătiți, oare anul 

2021 va fi altfel? Cât timp avem nevoie să ne pregătim pentru a face față provocărilor? 

Cu siguranță, conștientizăm, posibilele riscuri, atât pentru cadrele didactice, cât și 

pentru elevi. Dar totodată, în cazul când majoritatea instituțiilor de învățământ activează 

cu prezența fizică de 100%, și rata cazurilor confirmate pentru vârsta de 10-19 ani este de 

0,04%, riscurile pot fi reduse la minim. Înțelegem că este complicat și anevoios. Dar, cu 

un plan bine chibzuit, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control, 

desfășurarea olimpiadelor poate fi realizată în termenii planificați.  

Suntem disponibili să ne implicăm și să asigurăm suportul necesar pentru buna și 

sigura desfășurare a olimpiadelor. Ne asumăm personal răspunderea pentru participarea 

copiilor noștri la olimpiade. Elevii, părinții, cadrele didactice, instituțiile competente, 

suntem o echipă, cu un scop comun.  



O soluție, în vederea protejării cadrelor didactice verificatori de teste, poate fi 

implicarea foștilor elevi olimpici, cu performanțe înalte și o experiență eficientă preluată 

din alte state. Avem foști elevi capabil, perseverenți, disponibili să se implice și să asigure 

suport. Mediul online oferă multiple oportunități de rezolvare și soluționare a problemelor 

din orice colț al lumii.  

Suntem recunoscători Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției 

Naționale pentru Curriculum și Evaluare pentru susținerea elevilor dotați, oferirea 

oportunităților de participare a acestora în tabere de pregătire și multiple concursuri 

naționale și internaționale. 

Astfel, elevii Republicii Moldova au înregistrat, an de an, performanțe notabile la 

diverse concursuri, olimpiade regionale și internaționale, promovând imaginea Republicii 

Moldova. Sperăm, că și anul 2021 va fi unul la fel de victorios pentru elevii noștri. 

Prin urmare, contăm mult pe suportul Dvs. și al Comisiei Naționale Extraordinare în 

Sănătate Publică în luarea unor decizii corecte și raționale cu privire la desfășurarea 

olimpiadelor.  

Vă mulțumim anticipat pentru efortul și munca depusă.  

Așteptăm răspunsul Dvs. privind deciziile și soluțiile MECC la adresa: 

anatolie.purice@gmail.com 

 

Cu respect și înaltă considerație, 

Subsemnații părinți: 

Scrisoarea a fost semnată de 78 părinți ai elevilor din diferite gimnazii și licee din 

Republica Moldova și a fost transmisă în adresa autorităților vizate. 
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