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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Educației, 

 Domnului ministru Sorin Cîmpeanu,  

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

Subiect: Reducerea numărului de elevi din clasele a IX-a în județul Maramureș 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 

 În data de 5 ianuarie 2021, într-o ședință online pe care Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) 

Maramureș a avut-o cu directorii liceelor din județ, s-a comunicat faptul că în cazul colegiilor 

națioanale și a liceelor teoretice vor fi aprobate, începând cu anul școlar 2021 – 2022, doar 

șase clase/ nivel liceal. În același timp, la liceele vocaționale (cum este cazul Colegiului de Arte din 

Baia Mare), din trei clase vor rămâne doar două, specializarea ”Arhitectură” urmând să fie comasată 

cu specializarea ”Arte Plastice”. Situația este la fel de tragică și la colegiile tehnice, unde 

restructurarea claselor a IX-a va lăsa doar jumătate din efectivul de elevi care este în prezent.  

 Colegiile naționale reprezentative ale județului, colegiul vocațional și colegiile tehnice sunt 

afectate de noua decizie, iar cei care vor avea cel mai mult de suferit sunt elevii care s-au 

pregătit, pe parcursul a patru ani de zile, să urmeze un liceu de prestigiu. An de an, la colegiile 

naționale concurența a fost acerbă, iar ultima medie de admitere la liceu a fost de fiecare dată foarte 

Îmare. Totodată, zone geografice ale județului sunt extrem de defavorizate de decizia de a fi 

păstrate doar șase clase de liceu, un exemplu fiind al liceului din Vișeu de Sus unde se înscriu la 

studii și copiii din localitățile limitrofe: Poienile de sub Munte, Ruscova, Repedea, Petrova, 

Leordina, Vișeu de Jos, Moisei, Bogdan Vodă și an de an toate clasele existente au fost complete. 

Prin această reducere drastică a claselor, noua conducere a ISJ Maramureș încurajează abandonul 

școlar.  

Am primit, Domnule Ministru, memorii de la mai multe licee din Maramureș, atât de la 

colegiile naționale care au, an de an, rezultate extraordinare la olimpiadele naționale și 

internaționale, dar și la examenul de Bacalaureat, cât și de la liceele tehnologice și tehnice din județ.  

 

Argumentele oferite de profesorii de la Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini sunt 

acelea că, începând cu anul 2020, ca urmare a HG 533/2020, LTA ”Alexiu Berinde” Seini, 

alături de alte 57 de licee agricole din România a intrat într-un program multianual de 

susținere financiară a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform art.31 al.1 și al.4 
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din LEN nr 1/2011.  Susținerea financiară a liceelor agricole cu drept de finanțare conform art. 31, 

al.4 din LEN nr 1/2011 este condiționată de HG 533/2020 care la art.5 litera B și litera C obligă 

liceele care au semnat cu MADR un contract de finanțare multianuală să prezinte și un plan de 

măsuri cu cel puțin zece luni înainte de începerea anului școlar următor, care să ducă la creșterea 

sau după caz, la menținerea numărului de specializari/ calificări profesionale, cât și la diversificarea 

acestora în raport cu piața muncii în domeniul agriculturii și conexe acesteia, având ca bază de 

referință anul 2019 - 2020, iar numărul total de clase specifice domeniului agriculturii și conexe 

acesteia să fie menținut la numărul total de clase aprobate în cadrul liceului, având ca bază de 

referință anul 2019 - 2020. În anul financiar 2020, suma alocată de MADR Liceului Tehnologic 

Agricol ”Alexiu Berinde” Seini a fost de 175.000 RON, fapt care a permis reabilitarea și 

dotarea completă a trei laboratoare: Horticultură - floricultură, Mecanică agricolă - fizică și 

Veterinară-chimie. Renunțarea la una dintre specializări ar reduce șansele elevilor care doresc să 

studieze la un liceu agricol, acesta LTA ”Alexiu Berinde” Seini deservind și elevii din județul Satu 

Mare, unde nu există un liceu cu un asemenea profil.  

 

În memoriul transmis de reprezentanții Liceului Teoretic ”Bogdan Vodă” din Vișeu de 

Sus, unde se dorește, de asemenea, desființarea unei clase a IX-a, reprezentanții instituției de 

învățământ arată că o astfel de decizie va afecta atât cadrele didactice cât și elevii, iar această 

măsură ar putea duce la abandon școlar. Din cuprinsul OMEC nr. 5599 referitor la metodologia 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţămȃntul preuniversitar de stat şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţămȃnt preuniversitar pentru anul 

şcolar 2021/2022, rezultă că Liceul Teoretic “Bogdan-Vodă” din Vișeu de Sus îndeplineşte toate 

criteriile obligatorii prevăzute în acest act normativ. Fundamentarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru unităţile de învăţămȃnt preuniversitar de stat se realizează pe constituirea 

formaţiunilor de studiu în învăţămȃntul liceal, profesional, inclusiv dual şi postliceal, din 28 

elevi/clasă. Aceste locuri s-au ocupat în fiecare an, iar în liceul din Vișeu de Sus învaţă elevii care 

provin din oraş şi din localitaţile invecinate: Vişeu de Jos, Moisei, Leordina, Petrova, precum 

şi din zonele Valea Ruscovei, Valea Vişeului, Valea Izei. De fiecare dată, toate locurile 

prevăzute în planul de şcolarizare al Liceului Teoretic “Bogdan Vodă” au fost ocupate 

integral încă de la prima distribuire, fără să rămână locuri libere și toți elevii de clasa a XII-a au 

intrat în susținerea examenului de Bacalaureat.  

 

Memoriul transmis de Colegiul de Arte Baia Mare subliniază faptul că cifra de școlarizare 

aprobată la clasa a IX-a pentru anul școlar 2021-2022 nu acoperă opțiunile elevilor de clasa a 

VIII-a, conform studiului efectuat de CJRAEMM. De asemenea, clasele a IX-a s-au constituit 

numeric - prin testarea aptitudinilor, pe baza concurenței – la nivel maxim, cu foarte puține excepții, 

la cele trei specializări. Mai mult decât atât, această unitate de învățământ nu se raportează doar 

la zona geografică Baia Mare, ci se raportează la întregul județ, datorită specializărilor unice. 

În concluzie, orice asociere a două dintre cele trei clase de muzică, arhitectură și design, este 

imposibilă și se susține necesitatea păstrării celor trei specializări în clase diferite.  

 

Voi aminti și memoriul trimis de colectivul de cadre didactice de la Colegiul Național 

”Vasile Lucaciu” din Baia Mare, dar și memoriul transmis de Asociația de părinți, care arată că 

diminuând numărul de clase se reduc șansele unor elevi buni și foarte buni să studieze la un 

colegiu de elită al județului. Profilurile și specializările liceului sunt concepute în raport cu cererea 

existent pe piața muncii și în concordanță cu politicile și proiectele educaționale la nivel national. 
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Gradul de ocupare a claselor a IX-a este de 100% anual, încă după prima repartizare 

computerizată, iar ultima medie de admitere a fost, anul trecut, 8,92. Procentul de promovabilitate 

al examenului de Bacalaureat este 100%, anul trecut Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia 

Mare ocupând locul I la nivel de județ. A tăia două clase de la un colegiu national de elită înseamnă 

a diminua cantitativ educația de calitate. Decizia de a tăia două clase din opt este abuzivă și în 

contradicție cu politicile educaționale naționale.  

 

Luând în considerare toate cele prezentate până acum am să vă rog, domnule ministru, să 

analizați cu mare atenție situația grea prin care trece sistemul educational în Maramureș, să 

țineți cont de faptul că această criză a restructurării claselor afectează multe alte licee din județ și, 

implicit, elevii și cadrele didactice și să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

 

1. Ce se va întâmplă cu elevii din județele Maramureș și Satu Mare care își doresc să urmeze 

un profil agricol, iar ISJ Maramureș reduce clasele fără nicio analiză coerentă în cazul Liceului 

Agricol din Seini? Ce se va întâmpla cu profesorii specializați pe un profil anume, care nu vor 

mai avea cum să predea materia la clasă dedicată unui anumit sector? 

 

2. În cazul Colegiului Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, unde promovabilitatea a fost de 

100% și în anul 2020, concurența este mereu acerbă iar ultima medie de admitere a fost mereu 

foarte mare. Cum le veți explica elevilor din Maramureș că le blocați șansa de a urma un colegiu 

de elită? La Colegiul ”Vasile Lucaciu” sunt peste 70 de cadre didactice. Prin desființarea a două 

clase, profesorii care predau la acest liceu nu vor reuși să își acopere norma. Ce se va întâmpla 

în cazul lor? 

 

3. Ce se va întâmpla cu elevii de pe Valea Izei, Valea Ruscovei, Valea Vișeului și din 

comunele adiacente, care nu vor mai putea urma cursurile liceale pentru că doriți să fie redusă o 

clasă de liceu, fapt care va duce la abandon școlar? Dar cu profesorii care vor rămâne cu 

catedra descoperită?  

 

4. La Colegiul de Arte din Baia Mare se dorește comasarea clasei de arhitectură cu clasa de 

arte plastice. În întreaga țară există doar 7 colegii de artă, iar elevii din Baia Mare au fost mereu 

printre cei mai buni la olimpiadele naționale desfășurate pe segmentul Arhitectură. Mai mult, 

concurența a fost mereu acerbă pe aceste clase, pentru că acest colegiu deservește întregul județ 

Maramureș. Care este criteriul prin care s-a decis comasarea celor două specializări care sunt, în 

esență, extrem de diferite în ceea ce privește materiile de specialitate. Dar cu profesorii 

specializați în aceste domenii vocaționale?  

 

Învățământ și elevii Maramureșului nu trebuie să sufere în această luptă politică surdă. Tocmai 

de aceea, domnule ministru, am să vă rog să îmi răspundeți punctual, la fiecare întrebare în parte, în 

termenul prevăzut de lege.  

 

 

Cu respect, 

 

Deputat PSD Maramureș, 

Gabriel-Valer Zetea 




