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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

 Domnului ministru Sorin Cîmpeanu,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: ilegalități comise în cadrul procesului de mobilitate de la Colegiul Național ”Dragoș 

Vodă” Sighetu Marmației, catedra de limba engleză 

 

Am să vă prezint, domnule ministru, o serie de abuzuri și ilegalități comise de actualul inspector 

școlar general al ISJ Maramureș, șefa OFL Maramureș, Anca-Minodora Costin-Hendea care, în 

calitate de reprezentant legal al Inspectoratului Școlar Județean ”taie și spânzură” după bunul plac, 

fără a ține cont de litera legii și de ce îi permite, în fapt, statutul pe care îl are. Pentru că am văzut cu 

toții ce s-a întâmplat cu angajările pilelor și a politrucilor la Apele Române și la Direcțiile Silvice 

din țară am să vă rog, domnule ministru, să analizați cu mare atenție cele pe care le reclam în 

rândurile următoare și să dispuneți, de urgență, să se facă lumină în acest caz.  

 

Situația pe care v-o aduc la cunoștință a apărut în cadrul procesului de mobilitate a personalului 

didactic la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu-Marmației, Maramureș, unde profesorii 

titulari de limba engleză reclamă faptul că Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș a 

modificat, abuziv, Proiectul planului de încadrare pentru 2021-2022 aprobat de Consiliul de 

Administrație al Colegiul Național „Dragoș Vodă”. Situația a fost prezentată și conducerii ISJ 

Maramureș fără a primi însă un răspuns edificator în acest sens.  

Astfel, în data de 11.02.2021, Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Dragoș Vodă” 

a aprobat în unanimitate Proiectul planului de încadrare pentru 2021-2022 prin Hotărârea 

nr.6/11.02.2021 și a scos ca vacante, cu o viabilitate de 1 an de zile, 5 ore de trunchi comun și 11 
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ore de opțional la limba engleză. În data de 08.04.2021 a apărut pe site-ul ISJMM.RO, la capitolul 

MOBILITATE, în documentul 08-04-2021-Posturi_export, postul 2648, unde aceste ore apar sub 

forma în care au fost stipulate în Proiectul planului de încadrare. 

 Ca urmare a Ședinței de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere, desfășurată luni, 26 

aprilie 2021, postul 2648 este dat spre pretransfer doamnei Semeniuc I. Diana-Marusia, nr. fișă 

1262/16.04.2021, cu toate că în Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar, art. 55 (1) se precizează următoarele „În structura 

catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi 

incluse cel mult 4 (patru) ore opționale.” În acest caz, postul 2648, având în componența sa 5 ore 

de trunchi comun și 11 ore de opțional, nu poate fi ocupat în această etapă de mobilitate. 

 În data de 28.04.2021, respectiv 07.05.2021 în documentele 2021-04-28-posturi-

actualizate și 2021-05-07-posturi-actualizate, postul 2648 a suferit o modificare în structura sa 

fără a avea acordul Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Dragoș Vodă”. Astfel cele 

5 ore trunchi comun și 11 ore opțional au fost modificate abuziv în 12 ore trunchi comun și 4 

ore de opțional. Această modificare apare și pe site-ul titularizare.edu.ro și este publică pentru 

consultare. Se arată faptul că această modificare este ilegală, întrucât Proiectul planului de încadrare 

pentru 2021-2022, aprobat de Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Dragoș Vodă” în 

data de 11.02.2021, nu a fost modificat în vreun fel din momentul aprobării.  

 

 Prezentând toate aceste ilegalități crase care au dus până la amenințarea directorului 

Colegiului Național ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației care a ales să demisioneze, în semn de 

protest și pentru că a refuzat să cedeze presiunilor făcute asupra sa, arătând că este un om 

integru, vă întreb, domnule ministru:  

1. Cum se poate ca un post care în mod legal nu putea fi luat în această etapă de mobilitate 

a pretransferului a fost modificat abuziv și fără știrea și aprobarea Consiliului de 

Administrație a Colegiului Național „Dragoș Vodă” pentru a putea fi considerat eligibil 

în această etapă? 

2. Care sunt demersurile legale și instituționale pe care le veți face pentru a îndrepta această 

situație și a reglementa postul 2648 în conformitate cu Proiectul planului de încadrare 

aprobat de Consiliului de Administrație a Colegiului Național „Dragoș Vodă” prin 

Hotărârea nr.6/11.02.2021, respectând Metodologia legală de ocuparea posturilor în etapa 

de pre-transfer? 
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Vă informez, domnule ministru, că dacă abuzul creat de conducerea Inspectoratului Școlar Județean 

Maramureș nu va fi rezolvat în cel mai scurt timp, ne rezervăm dreptul de a face plângere penală 

pentru abuz în serviciu și exercitarea cu rea-credință a funcției pentru obținerea de foloase 

materiale.  

 

  Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

  

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 

 

 

 

 




