
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 

De la:  Brian Cristian, Deputat în circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Reducerea numărului de clase din învățământul liceal 

 

Domnule Ministru, 

 

 La începutul lunii ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș anunța reducerea numărului de 

clase de a IX-a, motivând decizia printr-un deficit de 1391 de elevi de clasa a VIII-a, comparativ cu anii 

precedenți, datorat sporului demografic negativ.  

 

Desființarea unor clase din învățământul liceal a creat mari nemulțumiri în rândul profesorilor, al 

asociațiilor de elevi și părinți, pentru că este afectată o generație care a suferit constant din cauza deciziilor 

luate “pe genunche” de către autorități. Vorbim despre prima generație care s-a înscris în clasa zero, care a 

primit în fiecare an manualele cu o întârziere de câteva luni de la începerea anului școlar și care, de nouă 

luni, învață online înaintea examenului de capacitate. 

 

Hotărârea inspectoratului aduce o serie de probleme la nivelul județului Maramureș, dar problema 

poate fi extrapolată și la nivel național. În primul rând, decizia s-a luat fără a fi consultați toți factorii 

implicați în procesul educațional, iar criteriile aplicate nu sunt clare și nu sunt corelate cu cerințele de pe 

piața muncii. Nu s-a ținut cont de procentul de promovabilitate și de gradul de ocupare al unităților școlare  

înainte de redistribuiri. Se desființează clase în mod egal, atât de la liceele de elită, la care există o mare 

cerere și sunt mulți aplicanți pe un loc, la fel ca la unitățile școlare care nu reușesc să atragă suficienți elevi. 

Avem în județ zone greu accesibile, unde elevii aplică pentru motive ce țin de proximitate geografică, dar și 

din lipsa de resurse materiale, iar desființarea claselor de la aceste licee va duce la creșterea abandonului 

școlar. Se renunță la clase cu profil tehnologic, care au de nevoie de fonduri pentru ateliere, spații și 
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aparatură pentru practică, dotări care depind de autoritățile locale sau de surse externe și nu de Ministerul 

Educației. Se desființează specializări unice, majoritatea pe filieră tehnologică sau vocațională, procesul de 

reacreditare de către ARACIP fiind unul dificil și de lungă durată, în timp ce se păstrează multe clase de 

același tip, pe filieră teoretică, în cadrul aceleiași instituții. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

în vederea clarificării acestei situații, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la reducerea 

numărului de clase din învățământul liceal: 

 

1.Care au fost criteriile concrete aplicate când s-a elaborat planul de școlarizare și s-a renunțat la 

anumite clase din unitățile de învățământ liceal? 

2.În încercarea de a reduce rata abandonului școlar, cum abordați situația liceelor din zone greu 

accesibile, unde elevii aplică pentru motive ce țin de proximitate geografică, dar și din lipsa de resurse 

materiale? 

3.Care este abordarea ministerului în legătură cu specializările cu profil tehnologic sau vocațional, 

care beneficiază de dotări și din alte surse și care, cel mai probabil, vor pierde finanțări ca urmare a deciziei 

ISJ? 

4.Deficitul de elevi comparativ cu ceilalți ani este unul singular sau se datorează introducerii clasei 

zero/pregătitoare în urmă cu opt ani? Vă rog să prezentați cifre, cel puțin la nivelul județului Maramureș. 

5.Veți ține cont de procentul de promovabilitate, de gradul de ocupare al unităților școlare și de 

performanța liceelor în elaborarea viitoarelor planuri de școlarizare? 

6.Există o problemă a subfinanțării învățământului preuniversitar, iar scăderea numărului de elevi 

este doar un pretext pentru aceste modificări? Vă rog detaliați. 

7.Ținând cont de faptul că elevul este principalul beneficiar al sistemului de învățământ, dar și de 

faptul că specialiștii recomandă distanțarea fizică în contextul revenirii la educație în sălile de clasă, luați în 

considerare soluția de a nu reduce numărul de clase din licee, ci numărul  de elevi dintr-o clasă? 

 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




