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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

 Domnului ministru Sorin Cîmpeanu,  

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

 

Ref: Politizarea instituțiilor de învățământ prin propagandă politică pe paginile oficiale ale 

unităților școlare din Maramureș 

 

Domnule ministru, este deja evident pentru fiecare dintre noi că PNL a venit la guvernare cu o temă 

clară: POLITIZAREA tuturor instituțiilor statului. Indiferent că vorbim despre instituții publice, 

deconcentrate, școli, licee sau grădinițe, PNL a făcut în așa fel încât, în fiecare structură, a impus 

oameni aserviți actualei guvernări.  

Deși legea interzice acțiunile politice în cadrul unităților școlare, cel puțin la nivelul județului 

Maramureș conducerile școlilor au ajuns să fie atât de aservite noii guvernări încât promovează, pe 

paginile de socializare, mesaje cu o evidentă tentă politică, care nu au nimic în comun cu sistemul 

de învățământ și care depășesc deja orice limită a bunului-simț. După ce directorii de școli au fost 

schimbați, încă de la începutul anului, fără nicio evaluare prealabilă, singurul criteriu fiind acela că 

nu corespund cerințelor PNL, noii veniți în funcțiile de șefi își arată sub toate formele 

”dedicarea” și ajung să promoveze și să posteze mesaje de propagandă electorală pe paginile 

oficiale ale instituțiilor pe care vremelnic le coordonează.  

Un simplu exemplu este pagina publică a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Maramureș unde, în data de 9 mai 2021, noul a membru desemnat de Consiliului Județean în 

Consiliul de Administrație al CJRAE, consilierul județean Valeria Mirela Brezocki, președintele 

interimar al OFL Maramureș, promovează o postare a deputatului PNL Călin Bota, de la depunerea 

de coroane a grupului politic PNL la Monumentul Ostașului Român. În  12 mai 2021, același nou 

membru în CA al CJRAE Maramureș promovează o postare despre o acțiune politică a Organizației 

Femeilor Liberale, ambele acțiuni fiind vizibile pe pagina de social-media a CJRAE.  

 

Consider, domnule ministru, că acest servilism politic de joasă speță trebuie să înceteze, iar 

școala trebuie să rămână la rolul pe care îl are dintotdeauna, acela de a clădi și a forma 

caractere. Școlile au rostul lor, acela de a ne educa copiii. Profesorii au datoria de a fi prezenți la 

cursuri și a de oferi cunoștințe prețioase despre materia pe care o predau, iar directorii instituțiilor 
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de învățământ trebuie să se concentreze pentru ca elevii să beneficieze de cele mai bune condiții de 

învățare. Propaganda și mesajele politice nu trebuie promovate în sistemul educațional și acest 

mod al directorilor de a se face plăcuți puterii actuale prin orice mijloace trebuie oprit.  

Am să vă cer și dumneavoastră, domnule ministru, să discutați cu consilierul județean Anca-

Minodora Costin-Hendea, inspectorul școlar general al ISJ Marmaureș, să renunțe la 

intimidarea cadrelor didactice care nu au semnat încă carnetul galben de partid. Totodată, vă rog 

să aveți o discuție edificatoare și cu consilierul județean Valeria Mirela Brezocki, membru 

desemnat de Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al CJRAE Maramureș și să îi 

explicați că școala și politica trebuie să rămână pe paliere distincte, așa cum a fost mereu.  

Vă informez, domnule ministru, că abuzurile făcute de conducerea Inspectoratului Școlar 

Județean Maramureș au escaladat pe diferite paliere în ultimul timp, fapt pentru care este 

necesară o intervenție de la nivel central, pentru că Inspectoratul Școlar Județean și școlile pe 

care membrii PNL Maramureș le păstoresc nu sunt moșiile lor private.  

Am să vă cer, domnule ministru, să reamintiți subalternilor dumneavoastră care este rostul 

școlii în viața de zi cu zi și ce comportament trebuie să aibă cei care conduc aceste instituții. 

Totodată, vă solicit ca, până la momentul în care îmi veți transmite răspunsul la această interpelare, 

să îmi comunicați și măsurile pe care le-ați luat în acest sens.  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

Cu respect, 

 

  

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 

 

 

 

 




