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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu și anchetă cu privire la condițiile în 

care învață copiii din comuna Tălpaș, județul Dolj     
 
 
 
                Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează anchetă cu privire 

la condițiile în care învață 95 de copii din comuna Tălpaș, județul Dolj. În articolul ,, 

Tălpaş: Şcoala stă pe butuci şi microbuzul e păstrat în folie’’, publicat în cotidianul 

,,Gazeta de Sud”, în 14 martie 2016, se relatează faptul că în clădirea în care studiază 

elevii de gimnaziu, pereţii sunt sprijiniţi cu bârne de lemn, iar pardoseala este 

denivelată. Conform celor relatate în reportaj, în luna septembrie 2015, reprezentanţii 

administraţiei locale au afirmat că vor aloca banii necesari şi în scurt timp vor demara 

lucrările de reabilitare a clădirii şcolii dar, după şase luni, scoala este în acelaşi stadiu. 

O altă problemă semnalată este aceea a transportului elevilor. Copiii care învaţă la 

Şcoala din comuna Tălpaş, cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, parcurg între doi şi trei 

km pe jos, pe marginea Drumului Judeţean 605A, spre casă sau spre şcoală, se mai 

afirmă în materialul de presă. Aceleași surse precizează faptul că Ministerul Educaţiei 

a alocat un microbuz pentru transportul elevilor, în luna august 2015, dar microbuzul 

nu este utilizat deoarece nu a fost angajat un conducător auto până în prezent. Postul 

de conducător auto a fost aprobat în organigrama Consiliului Local Tălpaş, dar nu s-a 

organizat concurs pentru ocuparea acestuia. 

                Sesizarea din oficiu și ancheta Avocatului Poporului vizează posibila 

încălcare a art. 32, art.47 și art. 49 din Constituția României privind dreptul la 

învățătură, nivelul de trai și protecția copiilor și a tinerilor. 
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