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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: dosare penale pentru reprezentanții ISJ Maramureș, în urma acordării gradațiilor 

de merit 

 

V-am prezentat, domnule ministru, o serie întreagă de ilegalități care au loc în cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș, sub conducerea prof. Anca Minodora 

Costin-Hendea. Ultimul fapt reclamat de presa din Maramureș și prezentat pe larg în publicația 

online ZiarMM, de către jurnalistul Ciprian Dragoș, arată faptul că ”mai mulți reprezentanți ai 

ISJ precum și cadre didactice din învățământul preuniversitar s-au ales cu plângeri penale în 

urma evaluărilor ocazionate de acordarea gradațiilor de merit pentru profesorii Clubului 

Sportiv Școlar nr. 2 Baia Mare (CSS 2). Comisia constituită la nivelul ISJ Maramureș a operat cu 

încălcarea prevederilor legale, afirmă anumiți profesori ai CSS 2 Baia Mare, care au sesizat 

Parchetul în legătură cu comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în dreptul membrilor 

respectivei comisii. De asemenea, cadrele didactice favorizate în urma evaluării vor fi cercetate 

penal pentru infracțiuni de fals și uz de fals”. Întregul articol îl puteți studia și dumneavoastră la 

adresa https://ziarmm.ro/plangeri-penale-in-dreptul-isj-maramures-cum-si-cine-gireaza-gradatii-de-

merit-acordate-nelegal-i/ 

 Potrivit relatării jurnalistului maramureșean, la începutul lunii iunie 2021, activitatea 

profesorilor-antrenori din cadrul CSS 2 Baia Mare a fost evaluată conform normativelor prevăzute 

de lege, fiecare obținând un anumit punctaj. Surprinzător a fost faptul că, după evaluare, cadrele 

didactice cu cele mai importante rezultate sportive s-au clasat pe ultimele locuri iar gradațiile 

de merit au acordate altor profesori, acuzați în prezent că au falsificat actele din dosar. 

Reclamanții arată că aceste ilegalități s-au făcut cu acceptul membrilor comisiei de evaluare care în 

prezent sunt acuzați de abuz în serviciu, în timp ce observatorul din partea sindicatului, Ionuț 

Cârstea este acuzat de complicitate.  
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În plângerea pe care unul dintre profesori a depus-o la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș 

se arată faptul că ”la concursul de evaluare a gradațiilor de merit, din 3 iunie, 2021, comisia 

formată de Inspectoratul Școlar Județean nu întrunea competențele cerute de lege, însă 

directorul CSS Baia Sprie și-a favorizat, cu ajutorul observatorului din partea Sindicatului Spiru 

Haret, colegii de la club. Mai mult, un membru al comisiei a lipsit și cu toate acestea ISJ nu a 

dat o decizie prin care să fie constituită o nouă comisie. La adresa lui Ionuț Cârstea, cel despre 

care se spune că și-a favorizat mereu doar anumiți colegi, reclamațiile curg gârlă. Este acuzat de 

către unii profesori că deși este normat cu patru ore la CSȘ2, ca profesor de scrimă, nu și-a 

ținut antrenamentele însă a fost plătit în fiecare lună. Se mai spune și că a trecut în SIIR 

(sistemul informatic integrat al învățământului din România) elevi care nu au fost selecționați și 

care nu au făcut niciodată scrimă, ceea ce este fals în înscrisuri și se pedepsește penal. Profesorii 

care îl reclamă susțin că i-ar fi atras atenția asupra tuturor acestor ilegalități și, din acest motiv, i-a 

lăsat fără gradațiile de merit. Organele de cercetare penală s-au sesizat deja în acest caz, însă vă 

întreb, domnule ministru:  

 

1. Cum poate fi remunerat un profesor, vreme de 5 ani de zile, pentru o activitate pe care nu 

a prestat-o? 

2. Cum poate conducerea CSȘ2 să accepte ca în sistemul informatic integrat al 

învățământului din România să figureze elevi înscriși la un sport pe care nu l-au practicat 

niciodată?  

3. Cum pot fi prelucrate datele elevilor, fără acordul părinților, atâta timp cât de ani de zile 

a fost implementat DGPR?  

 

Vă informez, domnule ministru, că dacă acest nou abuz girat de conducerea Inspectoratului Școlar 

Județean Maramureș nu va fi rezolvat în cel mai scurt timp, ne rezervăm dreptul de a depune, la 

rândul nostru, plângere penală în cazul tuturor celor implicați în aceste ilegalități.  

 

  Solicit răspuns scris.  

 

 

Cu respect, 

 

  

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




