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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

 Domnului ministru-interimar Sorin Cîmpeanu,  

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

 

Ref: revenirea la numărul de clase de a IX-a, începând cu anul școlar 2022 – 2023. 

 

Domnule ministru-interimar, știm cu toții câtă nemulțumire a provocat reducerea 

numărului de clase de liceu pentru anul școlar în curs, decizie care a fost luată încă de la 

începutul lunii ianuarie a anului 2021. Deși întrebarea mea se va referi strict la liceele din 

Maramureș, situația pentru care vă cer lămurile se reflectă la nivelul întregii țări. Explicația 

reducerii numărului de clase pentru acest an școlar a fost înțeleasă, până la final, de toți cei implicați 

în procesul de învățământ, desi clasele au fost reduse și de la liceele de elită, unde două sau mai 

multe specializări au fost comasate afectând și procesul de învățământ. Știu că decizia 

numărului de clase pentru anul școlar viitor va fi luată în luna ianuarie 2022, fapt pentru care 

am convingerea că deja ați făcut calculele și îmi veți pute oferi un răspuns elocvent în problema pe 

care o ridic.  

 

Am înțeles că, în urmă cu 8 ani de zile, părinții au avut posibilitatea să opteze dacă își trimit 

copiii în clasa O sau îi mai țin un an în grădinițe și de aici a apărut explicația numărului mai redus 

de elevi în liceu, pentru anul școlar 2021 – 2022. În vara anului viitor, însă, domnule ministru, 

situația elevilor care termină gimnaziul trebuie să fie similară cu cea din urmă cu doi ani de 

zile, deci în mod normal ar trebui să se revină la numărul de clase anterior. Mă adresez 

dumneavoastră, domnule ministru-interimar și vă cer lămuri, pentru că profesorii din Maramureș 

se plâng de faptul că actualul inspector-general, Anca-Minodora Costin-Hendea a transmis, 

pe diverse canale, că nici anul viitor nu vor fi redate liceelor clasele tăiate în acest an școlar. 

Nu a avut o explicație pentru această decizie personală, a dat doar de înțeles că ”poate și face ce 

vrea”. Domnule ministru-interimar, această abordare nu poate fi una corectă și normală, pentru că 

cei numiți în fruntea inspectoratelor școlare au menirea de a găsi soluții, nu de a creea discuții și 

probleme.  

 

Revin cu solicitarea, domnule ministru, de a reda liceelor din Maramureș și nu numai, 

clasele care au fost tăiate în acest an școlar, pentru ca toți elevii care vor absolvi gimnaziul în 

A/PSD/798/08.11.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.2872A/08.11.2021



2 
 

vara anului 2022 și își vor dormi să urmeze un liceu, să profite de acest drept la educație prevăzut în 

Constituția României. Doamna inspector general Anca-Minodora Costin-Hendea se contrazice 

singură în declarații, afirmând că nu vrea să împartă liceele în unități școlare de elită și restul, dar 

tot dânsa specifică că, printr-un număr redus de clase, bătălia va fi mai acerbă pentru un loc în liceu. 

Vă reamintesc, domnule-ministru interimar, că la colegiile naționale din Maramureș ultima 

medie de admitere a fost peste 9.00 și înainte de tăierea numărului de clase, iar prin reducerea 

efectivelor de elevi care studiază aici, sunt afectați profesorii titulari care pot rămâne fără ore și 

pot intra în restrângere de activitate, catedra lor fiind construită pe alt număr de clase decât cel 

stabilit pentru acest an școlar.  

 

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru-interimar:  

 

1. Când veți transmite o decizie oficială cu privire la numărul de clase de liceu pentru anul 

școlar 2022 – 2023 și dacă ați luat în calcul să redați liceelor din România clasele care au 

fost tăiate la începutul acestui an școlar?  

2. Ce se va întâmpla cu profesorii care nu vor avea catedra completă și care trebuie să intre în 

restrângerea activității?  

3. Ce se întâmplă cu elevii care doresc să urmeze o specializare care, prin comasarea 

claselor, a fost desființată?  

4. Ce se întâmplă cu profesorii care s-au pregătit într-un anumit domeniu și acum nu mai au 

cum să predea materia respectivă?  

 

Domnule ministru-interimar, și Ministerul Educației s-a contrazis constant în ultimele luni și 

chiar în ultimele săptămâni. PSD v-a cerut, încă de anul trecut, să introduceți testarea tuturor 

elevilor și profesorilor, iar acum aflăm că testele vor ajunge doar în două săptămâni în școli. Cu 

două săptămâni în urmă v-ați opus școlii online, consinderând că nu este o metodă bună pentru 

educație în special pentru mediul rural, acum vor începe cursurile fizic doar acolo unde profesorii 

sunt vaccinați în proporție de peste 60%, iar cei mai mulți profesori nevaccinați îi găsim cu 

precădere în mediul rural.  

 

Vă rog, domnule ministru, luați decizia cu gândul la toți colegii dumneavoastră profesori, luați 

decizia gândindu-vă la elevii care își doresc să urmeze un liceu și un profil pe care, în urmă cu un 

an, l-ați desființat. Arătați că vă pasă cu adevărat de România și de elevii noștri.  

 

Solicit răspuns oral și scris.  

 

Cu respect, 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




