Distinsă Doamnă Inspector General,
Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, senior editor al portalului teologic Mărturisirea
Ortodoxă, identificat cu CI seria, nr., domiciliat în localitatea, Județul, am primit Adresa
nr. 11/25.04.2019, pe care mi-ați trimis-o cu privire la circulara pe care ați adresat-o
directorilor de liceu din municipiul Iași, pentru care vă mulțumesc.
În ceea ce privește interpretările pe care le dați modului în care se aplică articolele
din legea 1/2011 și din Ordinul 5079/2016, am de făcut următoarele observații:
1. Art. 7 din Legea 1/2011 interzice activitățile de natură politică și prozelitismul

religios în școli. În speța noastră, în opinia mea, activitatea cu caracter de
prozelitism religios este însuși procesul de recrutare a elevilor și
cadrelor didactice de către directorii de școli la programul propus de
Primăria Iași de participare la activități legate de venirea papei Francisc
în oraș. Prin urmare, consider că ISJ Iași a cerut directorilor de școli să
desfășoare o activitate de recrutare de elevi și profesori din școlile ieșene
pentru

a

participa

la

activitățile

religioase

ale

cultului

catolic,

desfășurate în parteneriat cu Primăria Iașului în localitate. Faptul că papa
Francisc nu vine efectiv în liceele ieșene este irelevant. Ceea ce este relevant este
faptul că elevi și profesori din învățământul preuniversitar au fost
înscriși în școli, de către directorii școlilor respective, pe liste nominale
de participare la o activitate religioasă. Vă reamintesc că vizita papei Francisc
este un eveniment strict religios, care ține de cultul catolic și care nu poate în niciun
fel implica școala preuniversitară, așa cum activitățile celorlalte culte religioase nu
pot implica școala, cu excepția predării orei de Religie, care este obligatorie conform
Constituției.
2. Art. 4 din Ordinul 5079/2016 spune clar că școala funcționează independent de orice

ingerință religioasă, fiind interzise organizarea și desfășurarea de activități legate de
prozelitism religios. Acest articol al Ordinului arată că școala nu admite
ingerințe de ordin religios, adică nu admite ingerința unui cult religios în
activitatea sa, indiferent dacă este directă sau prin intermediul partenerului său de
activitate, Primăria Iași, și nu permite desfășurarea activităților de natură prozelită
în incinta sa. Prin urmare, directorilor liceelor ieșene nu li se putea cere să

întocmească liste cu elevi și profesori care să participe la un eveniment
religios, chiar dacă toți elevii și profesorii recrutați ar fi fost membri ai
cultului respectiv, pentru că întocmirea acestor liste în școală reprezintă
o activitate de prozelitism religios, iar dacă activitatea este în timpul liber al
elevului, școala nu are niciun drept să organizeze timpul liber al elevului.
3. Este evident din documentul emis de către inspectorat că înscrierea elevilor în

acțiunea de voluntariat este organizată în școală, de conducerea școlii,
cu un scop de prozelit, participarea la un eveniment religios al unui cult
religios, indiferent dacă evenimentul se desfășoară sau nu în cadrul
școlii. Articolul 108, alin. 1) al Ordinului 5079/2016 descrie activitățile educative
extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ, incluzând activitățile de
voluntariat, iar alineatul 2 al articolului arată că aceste activități sunt
organizate de școală, chiar dacă au loc în afara perimetrului școlar:
„activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative,
concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări,
expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare,
simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.”.
4. În presa națională a apărut un articol din anul trecut, în care se spune așa: „Există
informații și că profesorii ar fi început să se implice activ în mobilizarea populației la
vor. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi vor merge
în cursul zilei de joi, 20 septembrie, la o şcoală din comuna Voineşti,
pentru a verifica o informaţie conform căreia un cadru didactic s-ar fi
implicat în campania electorală prilejuită de referendumul de revizuire a
Constituției. Verificarea inspectorilor şcolari de la Iaşi vine după ce miercuri, 19
octombrie, reprezentanţii instituţiei au fost sesizaţi că o învăţătoare de la Şcoala din
Voineşti s-ar fi implicat în campania electorală referitoare la revizuirea Constituţiei.
Concret, primele informaţii arată că o învăţătoare ar fi strâns semnături
de la părinţi prin care să se ateste că aceştia vor participa la
referendum, „pentru susţinerea familiei tradiţionale”1. De ce o învățătoare care
a strâns semnături în școală de la părinți pentru un referendum a fost
1

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/propaganda-pro-referendum-in-scoli-si-pe-strazile-oraselor-oameniisunt-chemati-sa-apere-copiii-romaniei-999829.

pusă sub verificarea ISJ Iași, iar activitatea de strângere de semnături
din partea directorilor de licee ieșene pentru participarea elevilor la un
eveniment al unui cult religios este considerată legală, fiind stimulată de
același inspectorat care a cercetat-o pe acea învățătoare, în condițiile în
care referendumul este o acțiune civică, nici măcar nu este politică, pe
când strângerea de semnături pentru a contribui la buna desfășurare a
„evenimentului istoric” al vizitei papei vizează o activitate strict
religioasă.
5. Răspunsul ISJ Iași spune că documentul emis de către ISJ de recrutare a câte 50 de
elevi din fiecare liceu nu face parte din niciun fel de parteneriat cu Primăria. În
documentul pe care vi l-am supus autentificării apare adresa nr. 36148/02.04.2019 a
Primăriei Municipiului Iași, adresată Inspectoratului Școlar Județean Iași, Primăria
Iași solicită sprijinul Inspectoratului pentru implicarea sub formă de voluntariat a 50
de persoane (elevi și profesori) în activitatea Primăriei de primire a papei în Iași. De
vreme ce ați precizat că nu este vorba despre un parteneriat între Primărie și
Inspectorat, respectuos vă întreb ce formă juridică a îmbrăcat colaborarea
dintre primărie și inspectorat și care este temeiul legal al acestei
implicări a Inspectoratului Școlar într-o activitate a primăriei Iași, în
condițiile în care Primăria face referiri la „colaborare instituțională anterioară, care
s-a concretizat prin derularea unor proiecte comune”? În ce bază legală a
răspuns inspectoratul unei cereri a primăriei de recrutare a câte 50 de
elevi și profesori din fiecare liceu ieșean pentru a participa la un
eveniment religios organizat de unul dintre cultele religioase?
6. Art. 81 din Legea 215/2001 arată care este cadrul în care autoritățile locale se pot
manifesta pentru a sprijini activitatea cultelor religioase. Întrucât condițiile din lege
nu se împlinesc în documentele ISJ Iași, rămâne de văzut care a fost cadrul legal în
baza căruia „s-au diseminat informațiile cu privire la posibilitatea înscrierii într-o
activitate de voluntariat”, care se constituie de fapt într-un act de prozelitism
religios.

Având în vedere toate aspectele semnalate, respectuos vă rog să le analizați și să îmi
comunicați rezultatul analizei și măsurile întreprinse cât mai repede cu putință.
Cu deosebit respect,
Mihai-Silviu Chirilă
22.05.2019

Doamnei Genoveva Aurelia Farcaș, Inspector General ISJ Iași

