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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: liste false cu sportivi la Clubul Școlar Sportiv 2 Baia Mare  

 

Domnule ministru, ilegalitățile care se înregistrează de ani de zile la Clubul Școlar 

Sportiv nr. 2 (CȘS2) Baia Mare trebuie oprite. Ministerul Educației este primul în măsură să ia 

atitudine și să dovedească faptul că mizeriile nu sunt ascunse sub preș doar pentru că unii 

reprezentanți ai unității de învățământ sunt membrii PNL și se află sub protecția inspectorului școlar 

general al ISJ Maramureș, Anca Minodora Costin-Hendea.  

În luna iulie a anului curent v-am semnalat, domnule ministru, faptul că în publicația online 

ZiarMM, jurnalistul Ciprian Dragoș arăta 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, au afirmat o parte dintre profesorii 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 regăsi la adresa 

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

acordate-nelegal-i/ 

 În aceeași intervenție, domnule ministru, v-am prezentat faptul că unii profesori au depus 

plângeri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș reclamând 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. Pentru că în 

adresa pe care mi-ați trimis-o și care NU ARE SEMNĂTURA DUMNEAVOASTRĂ, ați 

afirmat că Parchetul v-a comunicat că NU ar exista o plângere penală înregistrată, am să vă 

rog să regăsiți, în anexă, răspunsul trimis profesorilor Rău Virgiliu Romulus și Petky Iuliu de 

către Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare. În dosarul nr. 2107/P/2021 din 9 iulie 2021 

se arată că documentele au fost trimise Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș 

Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice la data de 09.07.2021 pentru a fi 

depuse la dosarul penal cu numărul de mai sus și pentru ca organul judiciar care efectuează 
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cercetarea penală în cauză să dispună extinderea urmăririi penale conform art. 311 Cod 

procedură penală și articolelor 320, 321, 322 și 323 Cod penal.  

Acuzațiile care există la nivelul clubului, domnule ministru, indică faptul că mai mulți 

profesori-antrenori angajați ai clubului nu țin orele pentru care sunt normați pentru că nu au 

suficienți copii și tineri pe care să îi antreneze. Astfel, aceștia au trecut fictiv pe listele cu 

sportivii respectivi nume de elevi care nu au participat niciodată la antrenamente. Numele lor apare 

inclusiv în sistemul electronic SIIIR, folosit în relația cu Ministerul Educației. În concluzie, pe 

lângă infracțiuni multiple de fals, regăsim și încălcări ale legislației privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Mai mult, profesorii menționați au primit toți calificativul Foarte 

Bine, deși niciunul dintre ”favoriți” nu avea făcută fișa de autoevaluare obligatorie.  

Printre profesorii-antrenori care au trecut în fals sportivi în documentele clubului se 

regăsește și Cârstea Ionuț (antrenor scrimă), care nu desfășoară activități sportive, dar este 

remunerat. De asemenea, folosindu-se de funcția deținută în cadrul sindicatului, acesta a preluat 

datele elevilor din mai multe unități de învățământ din județ, pe care le-a repartizat către 

următorii colegi: Filip Claudiu, Bota Bogdan și Râșcu Claudiu (toți la secția de box); Gui 

Vasile și Darida Florin (ambii la secția de lupte); China Cristian și Mic Ovidiu (ambii la secția 

de fotbal); Negruț Cornel și Popovici Răzvan (ambii la secția de rugby); Goia Anton (cu elevi 

trecuți la fotbal, deși numitul Goia Anton are degrevare 50% din norma de la scrimă a 

antrenorului Cârstea Ionuț).  

Printre martorii care pot confirma aceste aspecte se numără Trif Ana, organizator de 

competiții în cadrul CSS 2 Baia Mare. Aceasta din urmă a fost amenințată și abuzată verbal de 

către Negruț Cornel pentru refuzul de a falsifica situația privind sportivii trecuți în sistemul 

SIIIR. Din același motiv, profesorii secției de rugby, la solicitarea directorului Negruț Cornel, au 

cerut chemarea martorei Trif Ana în comisia de disciplină. Foarte mulți profesori angajați la 

CȘS2 NU AU suficienți sportivi înscriși, însă pentru a avea grupele necesare pe hârtie, au 

obținut fraudulos datele personale ale unor elevi din județ și le-au trecut fictiv în registrele 

clubului. Acești profesori nu țin orele sau le țin doar parțial, cu câte o grupă în loc de două, fapt 

care duce ca sute de sportivi fictivi să apară în registrele CȘS2, pentru că profesorii de aici să poată 

încasa remunerații cât mai mari, pentru că, în cazul lor, plata salarială este stabilită prin numărul de 

ore de muncă efectuate.  

Vă prezint, în continuare, o listă cu profesorii cu sportivi fictivi, trecuți în fals la CSȘ2 

Baia Mare, pe care am să vă rog să o analizați cu atenție și să cereți Corpului de control al 

ministrului să efectueze o anchetă complexă la acest club: Negruț Cornel - rugby (2010 - 2021); 

Cârstea Ionuț - scrimă (2016 - 2021); Toma Dorel - volei (2010 - 2021); Inceu Dacian - volei 

(2015 - 2020); Popovici Răzvan - rugby (2006 - 2021); Taloș Mircea - rugby (2010 - 2021); 

Mureșan Cristian - handbal (2006 - 2021); Maior Pașca Monica - handbal (2010 - 2021); China 

Cristian - fotbal (2010 - 2021); Mic Ovidiu - fotbal (2010 - 2021); Gui Vasile - lupte (2010 - 

2021); Darida Florin - lupte (2018 - 2021); Goia Anton - degrevare ore Cârstea (scrimă); Filip 

Claudiu - box (2007 - 2021); Bota Bogdan - box (2010 - 2021); Râșco Claudiu - box (2018 - 

2021); Blaga Codruța - volei (2011 - 2013). Aceștia au fost sprijiniți în ilegalitățile comise de 

către Cîmpean Codruța - secretara CSS 2 (2016 - 2021), care a introdus în sistemul scriptic fizic, 
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precum și în cel electronic, toate datele sportivilor și de către Varga Maria - contabil șef, care a 

pus semnătura și ștampila pe toate actele clubului.  

Lista antrenorilor cu grupe false pe care vă rog să o cercetați cu maximă seriozitate 

este următoarea: Negruț Cornel - 1 grupă începători (22 sportivi) fictivă; Toma Dorel - 1 grupă 

fictivă; Darida Florin - 1 grupă începători fictivă; Cîrstea Ionuț - 1 grupă avansați fictivă (nu 

există scrimă în Baia Mare de 7 ani de zile); Filip Claudiu - 1 grupă începători (12 sportivi) fictivă 

și 1 grupă avansați (10 sportivi) fictivă; Bota Bogdan   - 1 grupă începători (12 sportivi) fictivă și 1 

grupă avansați (10 sportivi) fictivă.  

Popovici Răzvan figurează cu 1 grupă de 18 sportivi, 1 grupă de 22 sportivi și 1 grupă de 

25 sportivi, unde finanțarea e suportată de Centrul Național de Excelență în rugby. În realitate, în 

cazul lui Popovici Răzvan există o singură grupă din cele trei prezentate mai sus. În ceea ce-l 

privește pe Taloș Mircea, acesta este înregistrat cu 1 grupă de 20 sportivi, 1 grupă de 22 sportivi și 

1 grupă de 25 sportivi (finanțarea e suportată de Centrul Național de Excelență în rugby). În 

realitate și în cazul lui Taloș Mircea există doar o grupă din cele trei pentru care este 

remunerat. Vălenaș Andrei este înregistrat în scriptele CSȘ2 cu 1 grupă de 20 sportivi și 1 grupă 

de 22 sportivi, însă vă informez, domnule ministru, că ambele grupe sunt fictive, iar sportivii 

trecuți în acte sunt cei ai lui Popovici și Taloș. În ceea ce-i privește pentru ultimii trei 

antrenori, vă aduc la cunoștință faptul că există doar două grupe în realitate.  

Dată fiind gravitatea faptelor prezentate, vă întreb din nou, domnule ministru:  

1. Este legal ca un profesor să fie remunerat ani de zile, pentru o activitate pe care nu a 

prestat-o? 

2. Cum explică conducerea CSȘ2 faptul că în sistemul informatic integrat al învățământului 

din România figurează elevi înscriși la un sport pe care nu l-au practicat niciodată?  

3. Cum explicați faptul că în răspunsul pe care mi l-ați trimis anterior ați precizat că nu 

există înregistrată nicio plângere penală, lucru care s-a dovedit a fi neadevărat? 

4. Cum justifică Ministerul Educației faptul că, în răspunsul pe care mi l-ați trimis la 

întrebarea anterioară, semnătura ministrului Educației este ștearsă?  

 

Vă rog, domnule ministru, să rezolvați cât mai curând și la modul cel mai serios această 

situație gravă care de ani de zile se află în sfera penalului și pe care conducerea CȘS2 

continuă să o perpetueze și în prezent.  

Solicit răspuns oral și scris.  

 

Cu respect, 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 










