PETIȚIE

Către:
Colegiul Național Gheorghe Șincai
Inspectoratului Școlar al Municipiului București
Primăria Sector 4
Prefectura Municipiului București
Primăria Generală a Municipiului București
Ministerul Educației
Premierul României
Președintele României

Subsemnații, conform tabelului de semnături anexat, în calitate de părinți ai unor elevi și
de elevi înmatriculați la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București vă solicităm prin
prezenta să luați măsurile necesare pentru:
1.
Renunțarea la relocarea Colegiului Național Gheorghe Șincai în sediul Colegiului Tehnic
Miron Nicolescu alături de multe alte unități de învățământ, așa cum este avută în vedere în prezent
de Primăria Sectorului 4; renunțarea la relocarea Colegiului Național Gheorghe Șincai într-un
spațiu care nu prezintă garanții pentru desfășurarea procesului educațional în conformitate cu
interesul superior al copilului și în condiții de siguranță;
2.
Asigurarea unei informări corecte a părinților și elevilor cu privire la procesul de relocare
a Colegiului Național Gheorghe Șincai, consultarea părinților cu privire la locul unde urmează să
fie relocată această unitate de învățământ;
3.
Asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității școlare în condiții la nivelul
unui Colegiu Național în eventualitatea relocării Colegiului Național Gheorghe Șincai.

Condițiile improprii din sediul Colegiului Tehnic Miron Nicolescu
Primăria Sectorului 4 refuză în mod constant să comunice public locul unde urmează să fie
relocat Colegiul Național Gheorghe Șincai, cel mai insistent zvon fiind că urmează ca relocarea să
aibă loc în sediul Colegiului Tehnic Miron Nicolescu din bd-ul Metalurgiei nr. 89.

Ceea ce este important este faptul că în această locație, situată la periferia municipiului
București, urmează să își desfășoare activitatea mai multe unități de învățământ tehnologic: Liceul
Tehnologic Dacia, Colegiul Tehnic Miron Nicolescu, Liceul Teologic Adventist Ștefan
Demetrescu. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.159/14.10.2020 sa aprobat sprijinirea domeniului educațional liceal din orașul Popești Leordeni prin asigurarea
condițiilor de studiu și școlarizare a elevilor în cadrul Liceului Tehnologic Dacia, precum și în
incinta imobilului Colegiului Tehnic Miron Nicolescu.
Prin urmare, este evident că în imobilul situat în Bvd. Metalurgiei nr. 89 (clădirea
Colegiului Tehnic Miron Nicolescu) își vor desfășura activitatea școlară un număr foarte mare de
elevi, astfel ca o posibilă relocare a elevilor Colegiului Național Gheorghe Șincai (peste 1000 de
elevi la care se adaugă cadrele didactice si personalul nedidactic, auxiliar) în această locație ar
duce la o supraaglomerare de neacceptat în condițiile actuale epidemiologice. Mai mult, s-ar crea
condiții improprii de desfășurare a actului educațional din perspectiva imposibilității asigurării
unui învățământ de calitate centrat pe nevoile individuale ale copilului, pe dezvoltarea unui spirit
înalt competitiv.

Nerespectarea normelor cu privire la relocarea unităților de învățământ
La momentul la care elevii claselor a IX a din cadrul Colegiului Național Gheorghe Șincai
și-au exprimat opțiunile urmare a rezultatelor obținute la examenul de evaluare naționale au avut
în vedere, în mod evident, pe lângă rezultatele deosebite ale colegiului și locația în care urmau să
se desfășoare cursurile prin raportare la adresa de domiciliu, nefiind niciun moment comunicată,
într-o modalitate accesibilă publicului larg, vreo intenție de relocare într-o zonă industrială cum
este locația din bvd. Metalurgiei nr.89.
De altfel, nici în broșura publicată de ISMB, nici în hotărârea Consiliului Local Sector 4
nr.88/22.06.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021 nu se face nicio referire la
schimbarea sediului Colegiului Național Gheorghe Șincai din Calea Șerban Vodă nr.167, sector 4.
De altfel, din cuprinsul aceleiași hotărâri a Consiliului Local Sector 4 nr.88/22.06.2020
reiese că Liceul Tehnologic Dacia și Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu își vor
desfășura activitatea și în imobilul din Bvd. Metalurgiei nr,89, sector 4.
Din aceeași perspectivă, prezintă importanță si dispozițiile Ordinului nr. 5090 din
30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile
de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021. Astfel, art. 25 alin. 1 prevede
că organizarea rețelei școlare se realizează anual, iar la alin. 2 se arată că unitățile de învățământ
vor desfășura proces educațional în alte locații numai după constatarea respectării, în spațiile
respective, a cerințelor standardelor, corespunzător nivelurilor/specializărilor pentru care unitățile

de învățământ respective au fost autorizate sa funcționeze-acreditate, fiind emis ordin al
ministrului educației naționale în acest sens, cu atestarea capacității maxime de școlarizare.
Or, în hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 București privind organizarea rețelei
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul
școlar 2020-2021 nu se face nicio referire la desfășurarea procesului educațional la nivelul
Colegiului Național Gheorghe Șincai într-o altă locație decât cea din Calea Șerban Vodă nr.167.
În concluzie, față de toate aspectele expuse pe larg anterior și pentru a asigura respectarea
interesului superior al copilului (garantat de stat prin instituțiile sale) la o educație de calitate și în
condiții de siguranță sanitară, precizăm că nu suntem de acord cu o eventuală relocare a Colegiului
Național Gheorghe Șincai în imobilul din bd-ul Metalurgiei nr.89 (imobil al Colegiului Tehnic
Miron Nicolescu) și nici într-o altă locație similară (zonă industriala, periferia orașului, locația
supraaglomerată în care își desfășoară activitatea alte unități de învățământ).
În subsidiar, în situația în care se va dispune relocarea Colegiul Național Gheorghe Șincai
solicităm alocarea unui sediu care să corespundă din punct de vedere al cerințelor educaționale și
de siguranță sanitară și care să îndeplinească condițiile pe care le oferă actualul sediu atât din punct
de vedere al bazei materiale, cât și din punct de vedere al locației, ținând cont si de efectivele de
elevi și profesori de la nivelul Colegiului pentru a se evita supraaglomerări nedorite.

Lipsa de informare corectă a părinților și elevilor
Prima informare oficială a părinților cu privire la intenția Primăriei Sector 4 București de
relocare a colegiului a fost făcută de către dl Ioan Gâf Deac, administratorul public al Primăriei
Sector 4 București în data de 7 octombrie 2020 cu ocazia Adunării Generale a Consiliului
Reprezentativ al Părinților din Colegiul Național Gheorghe Șincai.
Cu această ocazie dl Ioan Gâf Deac a informat reprezentanții părinților că Primăria Sector
4 București a realizat o expertiză a clădirii Colegiului Național Gheorghe Șincai în urma căreia a
rezultat că această clădire a fost încadrată la clasa de risc seismic II, de asemenea clădirea nu deține
autorizație de securitate la incendiu. Dl Ioan Gâf Deac ne-a informat că Primăria Sector 4 a obținut
de la Primăria Municipiului București autorizația de construire nr. 501/1875441 din 21.09.2020
pentru remedierea problemelor semnalate mai sus, lucrările urmând să se desfășoare pe o perioadă
de 24 de luni. Dl. Ioan Gâf Deac a refuzat să pună la dispoziția părinților elevilor din Colegiul
Național Gheorghe Șincai documentele pe care se întemeiază relocarea colegiului, respectiv
autorizația de construire nr. 501/1875441 din 21.09.2020 și raportul de evaluare seismică întocmit
de ing. Dumitru Dan Popescu, expert tehnic atestat MLPAT. În urma verificării informațiilor
publice am determinat că ing. Dumitru Dan Popescu nu figurează în lista inginerilor avizați de
Ministerul Culturii pentru expertizarea clădirilor monument istoric. Deoarece clădirea Colegiului
Național Gheorghe Șincai este monument istoric apreciem că nu poate fi invocată expertiza
realizată de ing. Dumitru Dan Popescu pentru motivarea relocării. De asemenea dl Ioan Gâf Deac
a refuzat să comunice cu ocazia amintită părinților elevilor colegiului locul unde urmează să fie
relocat Colegiul Național Gheorghe Șincai.

Comunicarea dlui Ioan Gâf Deac și reflectarea în mass-media a comunicatului Primăriei
Sector 4 București din data de 02.10.2020 în care se arată că „Clădirea (Colegiului Național
Gheorghe Șincai), monument istoric, a fost expertizată și încadrată în clasa de risc seismic 2, ceea
ce înseamnă că fiecare zi în plus petrecută de elevi și de personalul didactic și nedidactic în
interiorul acesteia reprezintă un risc la adresa securității și integrității fizice a persoanelor”
(document anexat). În clasa de risc seismic II se încadrează „construcțiile care sub efectul
cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității
este puțin probabilă” conform Ordonanței nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
806 din 19 decembrie 2013. Toate acestea sunt de natură să provoace o îngrijorare legitimă pentru
siguranța elevilor înmatriculați la Colegiul Național Gheorghe Șincai. Informațiile oficiale
existente în spațiul public contrazic însă comunicările făcute de Primăria Sectorului 4:
a)
Clădirea Colegiului Național Gheorghe Șincai nu se regăsește în Listele imobilelor
expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic actualizate lunar de Administrația
Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din București.
b)
Primăria Municipiul București a informat prin adresa 5565-966L/2/02/11/2020 că
Autorizația de construire nr. 501/1875441 din 21.09.2020 a fost emisă pentru „amenajări interioare
și exterioare în vederea modernizării, reabilitării tehnice și obținerii autorizației de securitate la
incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ Colegiul Național
Gheorghe Șincai”.
c)
Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ din cadrul Primăriei Sector 4 București
a informat prin adresa nr. 10502 din 24.11.2020 că „Luând în considerare aspectele anterior
menționate, vă înștiințăm că nu putem preconiza o dată la care va fi realizată relocarea Colegiului
Național Gheorghe Șincai. De asemenea vă informăm că elevii înscriși la Colegiul Național
Gheorghe Șincai în măsura în care vor fi relocați își vor desfășura activitatea în clădirea fostului
Colegiu Tehnic Petru Rareș.”
d)
Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ din cadrul Primăriei Sector 4 București
a informat prin adresa nr. 10684 din 02.12.2020 că nu poate preciza o dată pentru relocarea
Colegiului Național Gheorghe Șincai și că nu poate preciza unde va fi făcută această relocare.
Având în vedere cele expuse mai sus considerăm că:
a)
Informația cu privire la încadrarea clădirii Colegiului Național Gheorghe Șincai în clasa de
risc seismic II comunicată de administratorul public Ioan Gâf Deac și prin intermediul mass media
și al comunicatelor de presă ale Primăriei Sector 4 este de natură să inducă o stare de îngrijorare
nefondată în rândurile părinților elevilor înmatriculați la Colegiul Național Gheorghe Șincai câtă
vreme clădirea colegiului nu se regăsește în Listele imobilelor expertizate tehnic din punct de
vedere al riscului seismic actualizate lunar de Administrația Municipală pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic din București, iar Autorizația de construire nr. 501/1875441 din
21.09.2020 nu are ca obiect consolidarea clădirii împotriva riscului seismic.

b)
Primăria Sector 4 nu își îndeplinește obligația de a asigura un spațiu adecvat pentru
desfășurarea procesului educațional elevilor înmatriculați la Colegiul Național Gheorghe Șincai
deoarece în clădirea fostului Colegiu Tehnic Petru Rareș își desfășoară activitatea începând din
septembrie 2020 Colegiul Național Mihai Eminescu din București, pentru o perioadă de 24 de luni
conform informației difuzate de agenția de știri Agerpres în data de 08.09.2020. Relocarea
Colegiului Național Gheorghe Șincai pe o perioadă de 24 de luni împreună cu Colegiul Național
Mihai Eminescu în clădirea fostului Colegiu Tehnic Petru Rareș care deține doar 17 săli de clasă
va duce la imposibilitatea desfășurării procesului educațional pentru toți elevii celor două colegii.

Interesul superior al copilului
În România, dreptul la educație este un drept fundamental consacrat prin articolul 32 din
Constituție: ,,Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin
învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme
de instrucție și de perfecționare.
Titlul I al Legii educației naționale nr. 1 din 2011 cuprinde reglementări referitoare la
idealul întemeiat pe tradițiile umaniste, pe valorile democrației, pe aspirațiile societății românești.
Astfel, art. 2 –statuează (1) „Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe
valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe
fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate“.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății
românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii
Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse
umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.
(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a
individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori
care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și
pentru angajare pe piață.”
Statul promovează principiile învățământului democratic și garantează dreptul la educație
diferențiată, pe baza pluralismului educațional. De asemenea promovează principiile educației
permanente (art. 3).
La nivel internațional, a fost adoptată Convenția cu privire la drepturile copilului care se
axează pe 4 principii fundamentale: nediscriminarea (art. 2), interesul superior al copilului (art. 3),
viața, supraviețuirea și dezvoltarea copilului (art. 6), respectarea opiniilor copilului (art. 12).
În acest context, se observă prioritatea acordată interesului superior al copilului în sensul
că interesul superior al copilului trebuie să ghideze toate deciziile și acțiunile guvernelor, toate
dispozițiile legale, toate deciziile judiciare și administrative, toate proiectele, programele și
serviciile care au impact asupra copiilor, toate acțiunile și deciziile ONG-urilor. Un alt principiu

important este și principiul respectării opiniilor copilului care permite participarea efectivă a
acestuia la deciziile care îl afectează.
Art. 29 alin. 1 din Convenția privind drepturile copilului subliniază, în conformitate cu
principiul „interesului superior al copilului”, importanța educației de calitate centrată pe copil. Cu
alte cuvinte, scopul principal al educației este dezvoltarea personalității, talentelor și abilităților
fiecărui copil, pe baza recunoașterii faptului că fiecare copil are caracteristici, interese, nevoi și
abilități unice de învățare.
În acest context , referitor la posibila relocare a Colegiului Național Gheorghe Șincai întro locație incertă, cu privire la care nu am fost informați în condiții de transparență decizională, cu
posibila locație pentru relocare sediul Colegiului Tehnic Miron Nicolescu situat în bd-ul
Metalurgiei nr. 89 (IMGB) alături de alte unități de învățământ în condițiile lipsei de spațiu
apreciem că este pur și simplu ignorat interesul superior al copilului.

Menținerea unui standard ridicat al educației
De remarcat că instituția de învățământ în cadrul căreia sunt înscriși copiii noștri este
colegiu național, titulatură care se acordă în anumite condiții (Ordinul nr. 4030/2018 pentru
modificarea și completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu
unităților de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.
3.732/2013) printre acestea fiind: contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului,
științei, culturii și sportului, la nivel local, regional, național și/sau internațional; activitatea
educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii
unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau
internaționale; calitatea personalului didactic titular; calitatea absolvenților unității de învățământ
reflectată prin:a) personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional,
național și/sau internațional; b) rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media
națională.
Pentru toate acestea, consideram că pentru menținerea unui standard înalt și competitiv al
procesului educațional și asigurarea siguranței sanitare este necesar ca, în situația unei relocări,
noul sediu să asigure toate condițiile enunțate mai sus, și cu precădere din perspectiva localizării
acestuia.
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