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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 

Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 

 

INTERPELARE 

 

Adresată: Domnului Ministru Sorin Cîmpeanu, Ministerul Educației 

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea 

Obiectul interpelării: Situația de incompatibilitate a directorului  Clubul Școlar Sportiv nr. 2 

din Baia Mare. 

 

 

Domnule ministru, vă supun atenției o nouă ilegalitate înregistrată la Clubul Școlar 

Sportiv nr. 2 (CSȘ2) din Baia Mare, petrecută recent, pe care vă rog să o analizați și să dispuneți 

măsurile în consecință.  

În fapt, actuala conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, reprezentată 

de inspectorul general Anca-Minodora Costin-Hendea, a numit în funcția de director interimar 

al Clubului o persoană cu specializare în domeniul informaticii și nu un cadru didactic cu 

competențe sportive remarcabile, așa cum ar fi fost normal.  

 

În Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.570 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ cu program sportiv suplimentar se specifică, la art. 21 aliniatul (1) următoarele: „În 

cluburile sportive activitatea didactică se realizează de către profesori și antrenori cu 

specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislației în vigoare, care răspund de 

calitatea muncii prestate și de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unității de învățământ”. 

Alin. (2) stipulează faptul că „în cluburile școlare sportive se încadrează și se normează 

posturi specifice pe discipline sportive, conform legii”.  

 

Având în vedere aceste prevederi legale, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți 

completarea acestui act normativ cu un alineat suplimentar, care să prevadă obligativitatea ca 

directorii cluburilor sportive școlare să îndeplinească cerintele de mai sus.  

În numele reprezentanților Clubului Școlar Sportiv nr. 2 Baia Mare, dar și a celorlalte 

cluburi sportive școlare din țară, care sunt adevătatele baze de formare ale campionilor României la 

toate ramurile sportive, vă propun să introduceți punctul suplimentar menționat anterior. Astfel, vor 

fi evitatea situațiile precum cea înregistrată în prezent la acest club, unde director interimar a fost 

numit un cadru didactic cu specializarea informatică, care nu are nicio tangență cu lumea sportului, 

cu atât mai puțin a sportului de performanță.  

 

Consider că sunteți în asentimentul meu că cluburile sportive sunt pepinierele sportului 

de mare performanță și trebuie introdusă obligativitatea să fie manageriate de persoane care 

au studiile corespunzătoare specificului activității, respectiv profesori de educație fizică, 

specializați pe cel puțin una dintre ramurile sportive ale clubului în care activează, așa cum 

stipulează în mod expres și Ordinul MECTS 5570/2011. Această solicitare este motivată de 

realitatea conform căreia directorii cluburilor sportive au menirea și trebuie să îndrume în 

cunoștință de cauză desfășurarea activităților sportive, precum și promovarea elevilor în loturile 

sportive naționale, pentru a reprezenta cu cinste România în competițiile interne și internaționale.  
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Un alt aspect pe care vi-l semnalez, stimate domnule ministru, constă în faptul că 

reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, care au decis să numească în 

funcția de director interimar al CSȘ2 Baia Mare o persoană fără studii de specialitate, 

respectiv sportive (practic un cadru didactic necalificat în domeniul sportului), au refuzat să 

numească un director adjunct, ales din rândul profesorilor care au competențele necesare. 

Precizez că, potrivit legislației în vigoare - numărul de grupe și elevi sportivi din cadrul CSȘ2 Baia 

Mare, precum și baza materială existentă (cantină, internat, cabană pentru pregătirea sportivă)-, se 

impune numirea unui director adjunct.  

 

Așa cum în Legea educației naționale, la art. 97(1), se specifică că „În cazul unităților de 

învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația 

cunoașterii limbii respective”, consider că și în cazul cluburilor sportive școlare, unde se 

desfășoară doar activități sportive de performanță, directorul trebuie să cunoască, 

obligatoriu, „limba sportului”, respectiv să fie specializat în acest domeniu.  

 

Având în vedere gravitatea faptelor prezentate, în numele tuturor cluburilor sportive din 

România care se confruntă cu situații similare celei de la CSȘ 2 Baia Mare, vă întreb domnule 

ministru:  

 

1. Considerați că un cadru didactic nespecializat în domeniul sportului poate conduce un 

club care desfășoară activități sportive de performanță? 

 

2. Este legal ca la CSȘ2 Baia Mare postul de director adjunct să nu fie ocupat, deși legea 

prevede existența acestuia?  

 

3. Când veți dispune completarea Ordinului 5.570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv 

suplimentar, care în prezent are lacune serioase în aplicarea corectă a normelor și a legii?  

 

 

 

 

 

Solicit răspuns oral și scris.  

 

 

 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




