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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: ”eliminarea” candidaților indezirabili din concursul pentru directori 

 

Domnule ministru, v-am prezentat, în decursul acestui an, o serie de ilegalități care se 

petrec în învățământul din Maramureș, în special de când la cârma Inspectoratului Școlar 

Județean (ISJ) a fost impusă prof. Anca Minodora Costin-Hendea în funcția de inspector 

școlar-general.  

Încă o dată, cu prilejul desfășurării concursului de directori, inspectorul școlar general a dat 

dovadă de două lucruri: de o tenace consecvență în a înlătura din funcțiile de conducere pe 

oricine i se opune, precum și de o crasă lipsa de profesionalism (sau poate doar de dorința de a 

ignora total orice prevedere legală care se opune scopurilor domniei sale). Este adevărat faptul că 

90% dintre candidații din județ au promovat acest concurs, dar acești candidați sunt în mare 

măsură cei numiți politic, cu delegație, în toamna acestui an, de către doamna inspector 

general. Această afirmație este susținută tocmai prin faptul că, în marea lor majoritate, noii 

directori au adus osanale atât în cadrul ședințelor interne, cât și prin toate canalele mediatice 

profesorului Anca Minodora Costin-Hendea, cea care le-a semnat decizia de numire în 

funcție. În partea opusă, toți cei care de-a lungul timpului s-au dovedit a fi vocali împotriva 

abuzurilor promovate de inspectorul școlar general fie au fost fie respinși la proba de 

interviu, fie au luat punctaje mai mici decât contracandidații lor, tocmai pentru a pierde funcția 

de director.  

Potrivit informațiilor care vin din teritoriu chiar din rândul colegilor dumneavoastră 

profesori, domnule ministru, se arată că primul ajutor dat colegilor directori colaboraționiști au 

fost două ședințe organizate cu aceștia, de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în 

zilele de 5 și 11 noiembrie 2021, ședințe în cadrul cărora s-a pregătit proba de interviu. În 

acest caz, vă adresez întrebarea legitimă: doar directorii în funcție aveau nevoie de această 

instruire sau este vorba de o discriminare flagrantă din partea instituției? 

O altă neregulă pe care v-o aduc la cunoștință în ceea ce privește organizarea concursului 

pentru directori se referă la nerespectarea calendarului de concurs, respectiv nepublicarea la 

termen, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, precum și necomunicarea 
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către cei interesați a deciziei membrilor comisiei de interviu pentru fiecare unitate școlară. 

Această decizie trebuia publicată pe site încă din data de 10 noiembrie 2021 și adusă OFICIAL la 

cunoștința membrilor în aceeași zi. Conform obiceiului deja celebru în cadrul instituției care 

patronează învățământul preuniversitar din Maramureș, documentul a fost publicat în data de 

11.11.2021, dar antedatat cu ziua de 10.11.2021. În spațiul online au apărut deja print-screenuri 

care dovedesc această ilegalitate comisă de cei care administrează, cu știința doamnei general, acest 

site al unei instituții publice. 

Deși prof. Anca Minodora Costin-Hendea este pasionată să creeze proceduri interne, 

pe care le folosește adeseori pentru a acoperi ilegalitățile care au loc în instituția pe care o 

conduce, cu ocazia recentului concurs de directori, Inspectoratul Școlar Județean nu a elaborat 

o procedură proprie. Doamna general a preferat, de această dată, să urmeze indicațiile 

documentului oficial elaborat de Ministerul Educației, respectiv procedura Ministerului Educației 

nr. 34362/ 25.10.2021, arătând că respectă indicațiile DOAR acolo unde acestea nu contravin 

intereselor sale personale. Contrar prevederilor procedurii, în comisiile de concurs din județul 

Maramureș atribuțiile comisei au fost preluate de președintele acesteia, respectiv de către cel 

desemnat de inspectorul școlar general, cu atribuții clare în promovarea sau respingerea 

candidaților de la comisiile pe care le-au coordonat.  

În concluzie, domnule ministru, vreau să subliniez faptul că cei care au stabilit planul, 

ordinea și etapele probei de interviu au fost președinții de comisie și nu comisia în plenul ei. 

Președinții au fost și cei care au stabilit momentul adresării de întrebări candidaților, prilej 

clar de a ghida interviul spre rezultatul dorit. În acest context, candidații dezirabili au avut parte 

de câte o singură întrebare sau chiar de nicio întrebare, sub pretexte subiective de genul:  ,,E 

singurul candidat, să nu lăsam școala fără director” sau ,,E târziu, ajunge o singură întrebare.” În 

cazul candidaților indezirabili, însă, de multe ori s-a depășit cu întrebări timpul de 25 minute 

alocat prezentării strategiei, conform procedurii.  

Legat de acest concurs care are multe sincope, domnule ministru, vreau să vă spun faptul că 

președinții au selectat cele trei sau patru situații-problemă fără să se consulte cu comisia și 

fără, de cele mai multe ori, să le particularizeze conform situațiilor existente în unitățile de 

învățământ pentru care se concura, chiar dacă acestea erau pregătite înaintea interviului. La fel s-a 

întâmplat și în cazul sarcinilor pentru evaluarea competențelor digitale, care nu au fost 

compuse de către comisie înainte probei de interviu ci anterior acesteia, președintele comisiei 

venind cu subiectele gata redactate. Această probă a fost și cea prin care mulți candidați au fost 

eliminați din competiție prin solicitarea rezolvării unor sarcini complexe, imposibil de realizat 

in 15 minute sau prin impedimente ,,tehnice”, independente de cunoștințele candidaților 

indezirabili, dar care le-au adus acestora puncte în minus.  

 

Dată fiind situația, vă întreb, domnule ministru:  

 

1. A fost legal să fie organizate două ședințe de pregătire a interviului doar cu directorii în 

funcție, iar ceilalți contracandidați să nu participe la aceste instruiri?  

2. A fost legal ca situațiile limită ridicate în proba de interviu să fie pregătite doar de 

preșdinții de comisie, fără a se consulta în prealabil cu ceilalți membri?  

3. A fost legal ca unor candidați să nu li se adreseze nicio întrebare în cazul probei de 

interviu, iar în cazul altora să fie depășit timpul alocat pentru prezentarea strategiei prin 

întrebări încuietoare?  
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4. A fost legal ca la proba competențelor digitale, unii candidați să fie depunctați chiar dacă 

cerințele primite nu puteau fi rezolvate în timpul admis, de 15 minute?  

 

 

Vă rog, domnule ministru, să acordați o atenție sporită tuturor neregulilor pe care vi le-am 

semnalat de-a lungul timpului, cu privire la modul defectuos în care Anca Minodora Costin-Hendea 

conduce Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și să dispuneți Corpului de Control al 

ministrului să analizeze în detaliu toate aceste reclamații care se adună vraf în biroul 

dumneavoastră.  

 

Solicit răspuns oral și scris.  

 

Cu respect, 

 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




