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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la decizia de mutare a
elevilor claselor V-VIII din satul Siminoc, în orașul Murfatlar, județul
Constanța
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la decizia de mutare
a elevilor claselor V-VIII din satul Siminoc (ce aparține de orașul Murfatlar) în
orașul Murfatlar, județul Constanța. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare
a art. 32 și art. 49 din Constituția României privind dreptul la învățătură și
protecția copiilor și a tinerilor.
Ziarul Replica de Constanța a publicat articolul, intitulat ,,SCANDAL
la Siminoc: elevi mutați în clasele de la Murfatlar, pentru DIMINUAREA
cheltuielilor! ‘Școala este ca un SRL’”, în care a relatat faptul că ,,Începând cu
anul școlar viitor, elevii claselor V-VIII de la Școala din Siminoc (sat ce aparține de
orașul Murfatlar) vor fi mutați la Școala Gimnazială "Adrian V. Rădulescu" din
Murfatlar. Comasarea a fost decisă în cadrul Consiliului de Administrație din cadrul
unității de învățământ, fără consultarea părinților, motiv pentru care reacția acestora
a fost de respingere a măsurii. În contextul dat, conducerea școlii a convocat deja
două ședințe cu părinții, pentru a le explica faptul că rațiunea deciziei este legată în
principal de cheltuieli, iar motivul secundar este cel al claselor subdimensionate.
“Școala din Siminoc, unde ne ducem copiii, este aproape de locuințele noastre, ale

familiilor. Am întrebat cum vor ajunge copiii la Murfatlar și ni s-a răspuns că va fi
pus la dispoziție transport școlar, gratuit. Și-atunci, unde este economia pe care o fac
dumnealor? Și de ce să fie duși copiii la Murfatlar, unde prin comasare ar rezulta
clase cu mulți elevi? Nu se gândește nimeni că scade calitatea învățământului? Și că
această decizie va duce la abandon școlar? Sunt părinți care nu vor mai lăsa copiii la
școală. Nu am fost consultați înainte, abia acum, când au comunicat ce se va întâmpla
de la anul, au început să ne explice, pe fondul protestelor noastre”, a declarat, pentru
Replica, un părinte”.
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