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Întrebare 

Adresată: Doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Reducerea normei de activitate la Liceul Tehnologic ”Țara Moților”           

Albac, județul Alba 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

La biroul parlamentar s-a înregistrat o sesizare a doamnei Chirițescu Simona Maria,            

angajată a Liceului Tehnologic ”Țara Moților” Albac, județul Alba, care reclamă că, în data              

de 15.07.2020, a primit prin e-mail, de la directorul liceului, adresa 4041/13.07.2020 a ISJ              

Alba prin care se prevede că ISJ Alba (Consiliul de Administrație) a hotărât reducerea normei               

de pedagog școlar (0,50 normă). 

Adresa sus menționată are drept temei legal următoarele acte: 

1. Adresa nr. 29228/29.04.2020 a Ministerului Educației și Cercetării – Direcția          

Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară; 

2. Anexa O.M.E.C. nr. 3659/2020 –privind numărul maxim de posturi finanțat din           

bugetul de stat pentru județul Alba; 

3. Notificarea nr.44990 din 1999 privind normativele actualizate de personal didactic          

auxiliar și personal de administrație din învățământul preuniversitar salariat de la           

bugetul de stat. 

Primele două acte nu pot fi identificate în niciun soft legislativ/ pe nicio pagină de               

internet oficială iar notificarea nr.44990 din 1999 nu are legătură cu reducerea / desființarea              

posturilor de pedagog școlar. 
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Cu toate acestea, recent, ISJ Alba a anunțat deblocarea unor posturi didactice și             

nedidactice în județul Alba, în condițiile în care discutăm despre o așa zisă reducere de               

activitate. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este baza legală în temeiul căreia s-a decis reducerea de activitate a doamnei              

Chirițescu Simona Maria de la Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac? 

2. Care sunt actele administrative prin care s-a realizat reducerea de activitate a doamnei             

Chirițescu Simona Maria de la Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac? 

3. Ce posturi s-au deblocat în învățământul preuniversitar din județul Alba și ce angajări             

s-au efectuat în ultimele 5 luni? 

4. Care sunt criteriile și motivele concrete pentru care CA al ISJ Alba a decis reducerea               

de activitate a postului de pedagog școlar de la Liceul Tehnologic ”Țara Moților”             

Albac? 

5. Dacă notificarea nr. 44990/1999 privind normele actualizate de personal didactic          

auxiliar și personal de administrație din învățământul preuniversitar salariat de la           

bugetul de stat mai este în concordanță cu Legea nr. 1/2011, Codul muncii și celelalte               

acte administrative cu caracter normativ subsecvente? 

6. Cum suplinește ISJ Alba atribuțiile pedagogului școlar de la Liceul Tehnologic ”Țara            

Moților” Albac, în condițiile în care există un număr mare de elevi și o bază materială                

importantă care necesită existența unui astfel de post? 

7. Dacă Ministerul Educației și Cercetării are un program național de reducere de            

activitate în învățământul preuniversitar? Dacă da, care sunt motivele? 
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Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Dr. Ioan Dîrzu 
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