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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

 

INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

 Domnului ministru-interimar Sorin Cîmpeanu,  

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

 

Ref: situația epidemiologică din România defavorizează candidații înscriși la concursul de 

director în unitățile de învățământ 

 

Domnule ministru-interimar, în doar câteva zile, în România se va desfășura unul dintre 

cele mai controversate concursuri din ultimii ani, cel de director în unitățile de învățământ din 

țară. Situația epidemiologică actuală compară țara noastră cu dezastrul înregistrat în Lombardia, 

Italia, cu un an și jumătate în urmă. Asociațiile de părinți vă cer, domnule ministru-interimar, să 

suspendați cursurile școlare în localitățile unde incidența infectării a depășit 6 la mia de locuitori, iar 

candidații înscriși în concursul de director se tem că o posibilă infectate cu COVID-19 le va 

anula șansa de a se prezenta la examen.  

 

Vă cer, domnule-ministru interimar, să ascultați multiplele solicitări care vă vin din 

teritoriu, să vă respectați colegii profesori, în primul rând, din rândul cărora proveniți și 

dumneavoastră, să nu lăsați INGERENȚELE POLITICE să distrugă întregul sistem de învățământ. 

Vă reamintesc, domnule ministru-interimar, că Guvernul de dreapta din care faceți parte a fost 

demis cu un scor negativ istoric. Măcar în ceasul al 12-lea arătați profesorilor care candidează 

pentru funcția de director că dumneavoastră sunteți altfel, că nu ascultați comanda de partid. 

Concursul de director în unitățile de învățământ, un concurs extrem de contestat de altfel, 

amânat de nenumărate ori și cu regulament schimbat aproape în fiecare lună este, în prezent, un 

factor de stres pentru toți candidații.  

 

În calitate de deputat în Parlamentul României, mai mulți directori de școli dar și 

candidați care se pregătesc pentru acest concurs m-au rugat, domnule-ministru interimar, să vă 

cer amânarea acestui concurs, ținând cont de contextul epidemiologic actual.  

Printre argumentele invocate și de care am să vă rog să țineți cont, se află următoarele 

aspecte: 
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- responsabilitatea gestionării unității de învățământ în situația unei rate de infectare 

în creștere cade pe director, care trebuie să asigure desfășurarea procesului didactic și pentru 

învățarea clasică și pentru cea online (cu mijloace proprii în majoritatea cazurilor); 

- directorii au responsabilitatea realizării suplinirilor în cazul îmbolnăvirii cadrelor 

didactice. OMES comun nu are prevederi pentru personalul cu afecțiuni cronice, dar nici pentru 

alte situații specifice contextului actual; 

- la testările din ziua a 8-a se depistează noi cazuri, situație ce trebuie gestionată tot de 

către directorii în funcție, marea lor majoritate fiind și candidați la acest concurs; 

- timpul de învățare este redus in această perioadă, directorul fiind contactat și 

conectat la situatia din școală și după orele de serviciu; 

- îmbolnăvirea unor directori, candidați la concurs. Se invocă discriminarea daca sunt 

contracandidați, iar unul este testat pozitiv. De aici apare și teama unor directori de a se testa la 

anumite simptome, pentru a nu-și anula șansele participarii la concurs, riscul de îmbolnăvire fiind 

extrem de mare în această perioadă. 

În articolul din Ordinul Comun, privitor la desfășurarea concursului, nu se face nicio referire 

în ce condiții nu mai este posibilă desfășurarea concursului iar atunci se pune întrebarea legitimă: 

”Se dorește organizarea acestui concurs chiar cu prețul pierderii de vieți omenești, dată fiind 

situatia epidemiologică gravă în care ne aflăm? 

 

Din aceste considerente, mulți dintre candidații înscriși la concursul de director vă cer, 

domnule ministru, să amânați acest concurs până când epidemia va fi ținută sub control, 

pentru că problemele invocate sunt reale și extrem de grave, iar defavorizarea unor candidați care 

nu pot să se prezinte la examinare din motive medicale este discriminatorie. Am speranța, 

domnule ministru-interimar că veți asculta solicitările care vin din teritoriu și veți proceda în 

consecință.  

 

Solicit răspuns scris.  

 

Cu respect, 

 

  

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




