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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, 
 
Ref: Bibliografie compromisă stabilită pentru concursul de directori 

 

Domnule ministru, privim cu mare interes spre concursul de directori care se va desfășura în 
unitățile de învățământ din România, concurs care a fost amânat foarte mult timp și care ridică 
numeroase semne de întrebare. Vă rugăm, domnule ministru, să nu urmați modelul penelist 
atât de bine evidențiat la colegii dumneavoastră de partid și să REFUZAȚI POLITIZAREA 
fiecărei grădinițe, școli și a fiecărui liceu din țară.  

Vă semnalez o problemă care se regăsește în bibliografia pe care ați propus-o pentru 
examen și am speranța că veți remedia situația. În caz contrar vom înțelege, cu toții, că absolut 
fiecare mișcare pe care o face PNL este doar pentru a mai face o numire politică într-un poziție în 
care foarte mulți nu au ce să caute, iar faptul că au carnet de partid nu poate să fie cea mai bună 
recomandare!  

 

Unul dintre documentele din bibliografie este un document normativ oficial, ”Repere pentru 

proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al 

Curriculumului național” aprobat prin Ordinul de ministru (3239/2021) și publicat în Monitorul 

Oficial nr. 151bis din 15.02.2021. Acesta, domnule ministru, este un document care, în primul 

rând, contrazice în cuprinsul său un alt document din bibliografie, şi anume ”ROFUIP - 

regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”, 

aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020. La pagina 46 a Reperelor pentru 

proiectare… un subcapitol enunţă: „Catedra/comisia metodică - organism funcțional relevant 

profesional”, şi continuă: „comisia metodică poate fi cadrul discuţiei şi înţelegerii unor aspecte 

care reconsideră practica didactică…”, etc. Or, conform ROFUIP 5447/2020  art. 71, comisiile 

metodice/catedrele nu mai sunt comisii permanente ale unităţii şcolare.  
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Ce să înţeleagă directorul de şcoală, că a trebuit să desfiinţeze niște organisme interne 

care sunt de fapt vitale pentru bunul mers al şcolii? 

 

Ambiguitatea este mare în cadrul documentului Repere pentru proiectare…, document 

care ar trebui să fie simplu și aplicabil în cadrul efortului profesorilor și liderilor școlari de a 

răspunde noii paradigme centrate pe competențe, dar din contra, acesta este plin de enunțuri  

fără sens, de greșeli de tipar, și de limbaj de lemn.  

Câteva exemple: La pagina 16 se vorbește despre următoarele valori: „responsabilitatea - 

răspundere asumată pentru comportamentul și acțiunile proprii, asumare conștientă a 

responsabilităților sociale” în timp ce: „integritatea - onestitate, responsabilitate, atitudine etică”. Ce 

rost avea această tautologie? 

La pagina 20 citim: „Astfel, asimilarea de cunoștințe, decontextualizată, fără implicarea 

planului acționa (sic), nu asigură transferul sau aplicarea în viața reală a cunoștințelor învățate.” 

Încă o tautologie, suplimentată de o greşeală de tipar. 

Pagina 21 prezintă competențele cheie, așa cum rezultă acestea din recomandările Comisiei 

Europene: „b) Competență de multilingvism - definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în 

mod efectiv și adecvat pentru comunicare. În linii mari, este vorba despre abilități de interacțiune 

lingvistică, respectiv înțelegerea, exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, sentimentelor, 

informațiilor și opiniilor, atât oral, cât și în scris, într-un registru adecvat de contexte culturale și 

sociale în funcție de nevoi și interese. […] După caz, acestea (sic) pot include menținerea și 

dezvoltarea în continuare a competențelor de limbă maternă, precum și învățarea limbii/limbilor 

oficiale ale unei țări. […] 

e) Competență personală, socială și de a învăța să înveți - presupune reflectarea asupra propriei 

persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, a lucra în mod constructiv cu ceilalți, 

reziliență și managementul propriei învățări și al carierei. […] 

g) Competență antreprenorială - se referă la valorificarea oportunităților și a ideilor pentru a le 

transforma în valoare pentru ceilalți. 

Din păcate, toate aceste exprimări ambigue, tautolgice şi uneori fără sens, sunt rezultatul 

unei traduceri cuvânt cu cuvânt a unui act normativ European, menţionat în cadrul ordinului de 

ministru. Vă prezint, domnule ministru, varianta originală a documentului, spre comparație: 

https://lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG 

 

Trecând peste dimensiunea etică şi neprofesionistă de a publica o traducere discutabilă 

a unui document al CE sub forma unui ordin de ministru, îi puteți comunica autorului, domnule 

ministru, că la adresa   

https://lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=RO poate găsi o traducere în limba 

româna furnizată de CE, mai corectă şi mai logică. 

 

Odată prezentate toate aceste probleme care NU ar trebui să se regăsească în bibliografia 

unui concurs atât de important, vă întreb, domnule ministru:  

 

1. Cum poate fi acest document, ambiguu, contradictoriu și ilogic o sursă bibliografică 

pentru un concurs național pentru viitorii directori de unități de învăţământ?   

2. Cum ar putea un candidat de bună credință să pună cap la cap sensul acestui 

document şi să reconcilieze contradicţiile sale interne precum şi contradicțiile dintre 

surse? 

 

Mai mult, Ministerul Educației a oferit în spațiul public acest document, inclusiv în forma 

inițială a metodologiei de concurs, în varianta de la adresa:  

 https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf. Această variantă a 

documentului este una anterioară celei publicate în Monitorul Oficial, este mult mai incoerentă şi 

mai eronată din punct de vedere al redactării şi al conținutului, dar a fost preluată și oferită 

ca sursă bibliografică în spațiul online, inclusiv de către mai multe inspectorate școlare 

printre care și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, care oferă acest link: 

2021-06-06-repere-curriculum-national.pdf  

 

Din aceste considerente, mulți dintre candidații înscriși la concursul de directori 

reclamă faptul că este o sursă bibliografică compromisă şi se cere eliminarea sa din 

bibliografia concursului pentru directori. Am speranța, domule ministru, că NU luați în derâdere 

un concurs atât de important și veți remedia de urgență situația, pentru că ȘCOALA NU TREBUIE 

SĂ FIE POLITIZATĂ!  

 

Solicit răspuns scris.  

 
Cu respect, 
 

  
Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 
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