
Avocatul Poporului, Biroul teritorial Oradea

In urma recomandarii numarul 49 /18 II 2020 primita de la Avocatul
Poporului facem urmatoarele precizari:

-colii Primare nr. 1 Crinceti i-au fost atribuite prin Hotarare de Guvern

numarul 970 din anul 2002, pozi^^a 119 cladirea i 1200 m2, dintr-un teren de
aproximativ 4500 m2. Terenul pe care s-a intamplat accidentul a fost un teren

agricol pana in anul 2000, el fund dat tinerilor din sat de catre Primaria comunei

Dobreti pentru a-i amenaja teren de fotbal.

Acest teren fiind in apropierea colii, in anul 2006 cand coala Dobreti a
preluat coala Crinceti ca structura, am avut discutii cu parintii elevilor,

incercand sa intrezicem accesul tinerilor pe acel teren, dar parin^ii s-au opus

motivand c& este terenul satului lor i promi|and ca nu vor desfaura activitati in
timpul programului colar. Niciodata activitatea din coala nu a fost deranjata i

nici nu s-au produs daune bunurilor eolii.

coala nu a avut nevoie i nici nu a amenajat teren de fotbal la nicio

coala cu clasele I-IV, pentru ca orele de educa^e fizica, la acest nivel, nu

necesita. In plus, aa cum am mai precizat la acea coala erau 10 elevi cu varste

cuprinse intre 6-10 ani (5 bSie^i i 5 fete), nu se puteau alcatui echipe de fotbal.

Din discu^iile avute cu tinerii(parte dintre ei elevi la Liceul Tehnologic nr.
1 Dobreti) dup^ producerea tragediei am aflat c^, in intalnirile elctorale din
2016 ii s-a promis amenajarea terenului de sport motiv pentru care, c^nd au

gasit acele por|i, au considerat ca li s-au dus lor i le-au instalat.

Ca i institu^e de inva^amant ne-am asumat, i ne asumam in continuare,

toate masuriie pe care trebuie sa le luam privind siguranta elevilor in coli cat i
calitatea actului didactic, chiar daca gestiondm o coala cu multe structuri i

numar mare de elevi. i in acest context, la nivel de coata pentru prevenirea

unor incidente grave, am luat urmatoarele miSsuri:
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Ramanem deschii in continuarea oricaror sugestii, propuneri sau

recomandari privind asigurarea siguran^ei elevilor in coli.

>Delimitareatopografica: r^""-*"^"^ x       --,.-,

>Copie Proces Verbal al Consiliului de Administrtie;

>Copie adresa primarie

Anexam:

1-La nivelul colii s-a numit o comisie care a avut ca i sarcina actualizarea

fiei postului tuturor angajatolor cu responsabilitati i sarcini clare pentru

fiecare;
2-Prin  adresa  3411/30.12.2019, conform hotararii   Consiliului  de

Administra^e al Liceului Tehnologic nr.  1  Dobreti, Proces-verbal
numarul 75/19.12.2019 s-a solicitat   primariei  comunei  Dobreti

delimitarea i imprejmuirea spatiului destinat procesului de invatamant
de la coala Primara nr. 1 Crrnceti. Mentionam ca toate celelalte coli pe

care le coordonam au spatiile imprejmuite.



3. -Nu poate fi luata in calcul afirmatia conducerii Liceului Tehnologic nr. 1

Dobresti, ca ei nici n-au stiut de barele din curtea scolii, deoarece ele au fost duse

acolo in luna mai 2018, au fost descarcate si depozitate in pozitia culcat in prezenta

educatoarei  in spatele grupului sanitar. Mai mult de atat, in

momentul producerii evenimentului, la locul accidetului erau descarcate lemnele
pentru incalzirea scolii pe perioada de iarna , ceea ce rezulta si din fotografiile

efectuate de organele de cercetare, lemne duse si descarcate in prezenta

reprezentantuiui liceului. Daca am da crezare afirmatiei conducerii Liceului Tehnologic
nr. 1 Dobresti, ar insemna ca din mai 2018 si pana in noiembrie 2019 n-au mai trecut

pe la scoala din Crincesti deloc, iar daca s-ar crede ca nu stiau ca acel teren este dat in

administrarea lor, desi este cuprins in protocolul de predare-primire, cum si-au

permis sa descarce lemnele pentru incalzire pe un teren ce nu le apartine.

4.- Pentru noi, acest eveniment neplacut si nedorit a fost o lectie dura si pe

viitor vom lua toate masurile necesare pentru a nu mai trece p^nsemenea situatii.
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Ca raspuns la recomandarile Avocatului Poporului referitoare la evenimentul

petrecut la Scoala Gimnaziala Crancesti, comuna Dobresti, judetul Bihor va comuni-

cam urmatoarele :

1.- Asa cum am precizat si in declaratia pe care am dat-o si am justificat cu acte ,

toate imobilele ce apartin de aceasta scoala , inclusiv terenul aferent curtii scolii, au

fost predate pe baza de protocol pentru administrare, semriJ^4S^RCgd9'C6-p^iffli^^^-de
conducerea Liceului Tehnologic nr. 1 Dobresti, institutie de care apartine si Scoala

Gimnazfala Crancesti, din 30 decembrie 2016.
2.- Evenimentul care s-a petrecut ne-a marcat si pe noi destul de profund si in

urma analizei efectuate dupa acest eveniment am luat hotararea ferma de a ridica de

pe terenul de sport din curtea scolii susamintite a barelor de minifotbal si ale depozita
in curtea primariei, fapt ce s-a si realizat, urmand a fi trimise inapoi doar atunci cand

conducerea liceului va solicita aceste bare si va aloca fonduri pentru stabilizarea lor in
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