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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: Concursul pentru directori este ilegal pentru că metodologia nu a fost publicată în 

termen 

 

Domnule ministru, vedem cu toții  subterfugiile în afara legii prin care PNL urmărește 

POLITIZAREA tuturor instituțiilor statului și din păcate asta se dorește și în sistemul de 

învățământ despre care știm, de 30 de ani, că trebuie să rămână în afara jocurilor politice. Sub 

guvernarea PNL, însă, va fi politizată fiecare grădiniță, școală și liceu din România, iar oameni 

aserviți actualei guvernări, pe care sunt convins că doriți să îi numiți în funcții de director și director 

adjunct vor urmări doar interese partinice/ și sub nicio formă interesul elevilor și al instituțiilor de 

învățământ a căror lideri, cum vă place să îi numiți, vor fi.  

Concursul pentru directori și directori adjuncți de școli are un calendar în consultare publică, 

potrivit proiectului de metodologie făcut de Ministerul Educației și va fi cel mai amplu exercițiu de 

angajare de manageri din ultimii patru ani, din România. Calendarul a fost pus în dezbatere publică în 4 

iunie și în 14 iunie, după doar 10 zile, va fi aprobat. Acest lucru este ilegal, pentru că metodologia NU 

a fost publicată în termen și este evident că nu va fi nicio dezbatere reală. În luna iunie vor fi scoase la 

concurs un număr de 9.771 de posturi de directori și directori adjuncți, dar calendarul se întinde 

până pe 10 ianuarie 2022, când noii directori vor primi deciziile de numire. Nu înțeleg de ce este 

nevoie de o pauză de 3 luni de la concursul scris, care va fi în 27 iulie 2021, până la probele de 

interviu din luna octombrie 2021, atâta timp cât mandatele deja prelungite în 9 ianuarie 2021 

expiră în intervalul 5 - 31 august 2021? De ce ar vrea cineva să întindă un interimat atât de mult, 

dacă nu ar avea gânduri ascunse?  

Știu că în data de 9 ianuarie 2021 au expirat mandatele pentru număr de 4.250 de directori și 

directori adjuncți. Dintre cele 4.250 de numiri, 796 au fost persoane noi, iar majoritatea 

numirilor au fost făcute pe linie de partid. Peste 4.500 de directori vor avea mandatul expirat în 

data de 5 august 2021, iar până cel puțin pe 10 ianuarie 2022 – ziua în care își vor prelua deciziile 

de numire noii manageri – vor fi numiți din pix, de către inspectorii școlari generali aserviți total 

puterii, alți 4.500 de directori la care se adaugă aceiași sau alții și pe celelate 4.250 de posturi. 

Toate școlile vor avea directori impuși politic, care vor fi numiți de Inspectoratul Școlar Județean 
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prin procedura detașării „în interesul învățământului”. Este de la sine înțeles că noii directori vor 

organiza începutul de an școlar 2021-2022, vor gestiona bugetul deja aprobat pentru anul viitor 

calendaristic, vor fi cei care vor negocia eventualele contracte cu autoritatea locală, vor fi cei care 

vor stabili legăturile cu ”firmele de casă” pentru banii din PNRR. Directorii de școli impuși de 

PNL vor fi folosiți pentru cea mai mare sifonare de bani din istoria sistemului românesc de 

învățământ – 4 miliarde de euro în 4 ani.  

Nu este normal, domnule ministru, ca noii interimarii să angajeze bugetele instituțiile de 

învățământ. Vă cer să impuneți ca interimarii să nu poată angaja investiții pe termen lung, să 

nu aibă puterea de a deraia școala și resursele viitoare ale acesteia în cele șase luni de mandat. 

Se tot vorbește despre o reformă reală a managerului de școală și transformarea lui în liderul unei 

instituții de învățământ pe criterii academice și meritocratice, însă se urmărește doar prelungirea 

mascată a privilegiilor politice în instituțiile statului.  

Ați afirmat, domnule ministru, că veți modifica structura concursului scris pentru directori, 

chiar ați ironizat unele tipuri de itemi de la ultimul concurs, organizat în 2016. Vă întreb atunci, 

domnule ministru, ce caută în bibliografia de concurs lucrări empirice de leadership 

educațional, scrise de autori străini pornind de la sisteme educaționale care nu au nimic, sau 

foarte puțin, în comun cu realitățile învățămantului românesc și care, pe lângă ca sunt foarte 

prost traduse, aduc în discuție elemente contradictorii cu ceea ce prevăd documentele 

legislative (încă) în vigoare. Enunțuri ca ”Dacă ar fi pus problema în termeni de responsabilitate, 

starea de spirit ar fi fost contraproductivă.” (Hattie, Învățarea vizibilă, p.317) i-ar putea convinge pe 

viitorii manageri școlari că responsabilizarea cadrelor didactice este un lucru negativ…În aceeași 

ordine de idei, considerați, domnule ministru, că un bun manager de școală trebuie să rețină pe de 

rost datele statistice din Raportul privind starea invățământului preuniversitar din România 2019-

2020?  

Și vă cer să îmi explicați, domnule ministru, cum este posibil ca proba de interviu, care se 

desfășoară la aproape 3 luni de zile după prima probă să reprezinte 60% din nota finală, iar 

proba scrisă, care se presupune că evaluează fără echivoc cunoștințele candidaților, să 

reprezinte doar 40%? Este clar pentru fiecare dintre noi că în instituțiile de învățământ unde un 

director nu este suficient de aservit puterii,  acesta va fi respins la proba de interviu.   

Am să vă cer, domnule ministru, să îmi spuneți și care sunt criteriile în baza cărora ați 

stabilit comisiile de interviu. Totodată, vă solicit să îmi explicați cum credeți că reprezentantul 

departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari,  știe 

ce profil de lider se potrivește culturii unităților de învățământ a căror potențiali directori îi 

evaluază în calitate de membru al comisiei. Realitatea este că cei care vor decide rezultatul 

interviului vor fi reprezentanții inspectoratului școlar, aproape sigur la acel moment și ei numiți prin 

detașare și nu prin concurs, deci indubitabil aserviți intereselor politice a celor care i-au numit.  

Vă rog să-mi explicați, domnule ministru, paradoxul acestui concurs: acesta se va 

finaliza prin  semnarea unui contract managerial între un director numit pe patru ani prin concurs și 

un inspector școlar general numit prin detașare în interesul învațământului pe o perioadă de cel mult 
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un an. Este acest lucru un real ajutor pentru stabilitatea pe care pretindeți că vreți să o 

realizați la nivelul sistemului? 

Afirmați, domnule ministru, că doriți să schimbați Legea Învățământului până la sfârșitul 

anului. De ce va grăbiți, atunci, să fixați pe posturi, printr-un procedeu care poate nu se va 

regăsi în noul act legislativ, oameni care poate nu vor răspunde cerințelor noii dumneavoastră 

viziuni asupra leadershipului în educație? 

Consider că există multe puncte vulnerabile ale metodologiei de organizare a acestui concurs și 

am să vă cer să nu vă lăsați antrenat în jocurile murdare pe care PNL le face deja de un an și 

jumătate și care nu vor duce decât la o situație și mai neclară și mai tensionată, într-un sistem de 

educație deja bulversat de realitățile globale din ultimii doi ani și de incapacitatea guvernelor 

liberale, inclusiv a guvernului din care faceți parte, de a gestiona coerent și corect dificultățile și 

problemele cu care s-a confruntat acesta. Lăsați școala să fie școală, fără inferențe politice!  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

Cu respect, 

 

  

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




