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Pentru Inspectoratul Şcolar Județean Mureş şi pentru sistemul de educație din judeţul nostru,
s-au conturat momente dificile, de aceea privesc cu maximă responsabilitate faptul că Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice mi-a încredinţat acum această misiune, deloc uşoară.
Încă de la momentul preluării mandatului de inspector şcolar general, am demarat evaluarea
stadiului activităţilor I.Ş.J. Mureş, pe compartimente şi am configurat o serie de soluţii pentru urgenţe.
Între priorităţi se situează asigurarea unui cadru legal și corect de funcționare, precum și a unei
reale transparenţe informaţionale şi decizionale, implicarea concretă a partenerilor educaţionali în
luarea deciziilor de interes major pentru sistemul nostru de învăţământ, având în primul rând în vedere
interesele beneficiarilor acestuia.
Din lista de priorităţi imediate, aflate pe agenda Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, se pot
evidenţia:
 Situaţia Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu-Mureş;
 Soluţionarea unor situaţii amânate în luna noiembrie;
 Rezolvarea problemelor semnalate de beneficiarii sistemului de educaţie mureşean;
 Activitatea Consiliului de administraţie al I.Ş.J. Mureş;
 Parcurgerea etapelor de mobilitate a personalului didactic programate pentru această lună;
 Depunerea documentaţiei pentru proiecte finanţate din fonduri structurale, în care I.Ş.J. Mureş
urmează să fie partener sau beneficiar;
 Alte activităţi, conform calendarelor educațíonale deja aprobate.
Între primele demersuri întreprinse au fost cele în legătură cu situația Liceului Teologic RomanoCatolic, în relaţie cu care se desfășoară o cercetare de către Direcția Națională Anticorupție. De îndată
ce vom avea un rezultat clar al cercetării, vom lua măsurile pentru care avem competenţă, în problema
entităţii şcolare.
Tratăm cu celeritate această situaţie fără precedent în istoria şcolii mureşene, cu convingerea că
trebuie să primeze legea şi onestitatea faţă de sistemul de învăţământ şi faţă de beneficiarii acestuia.
De asemenea, manifestăm deschidere faţă de toţi partenerii educaţionali din comunitatea noastră,
împreună cu care I.Ş.J. Mureş se poate pregăti pentru încheierea cu bine a anului calendaristic 2016,
moment foarte apropiat şi se poate concentra spre începutul anului 2017 și apoi spre activitățile de
finalizare în bune condiţii a primului semestru şcolar, de către elevii şi dascălii mureşeni.
Inspector şcolar general,
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