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Cadrele didactice care au săvârşit nereguli în Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Inclusivă Tileagd, judeţul Bihor au fost sancţionate - 

Recomandare a Avocatului Poporului, însuşită de către autorităţi !  
 

 
 
 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă Tileagd, judeţul Bihor şi-a 

însuşit Recomandarea emisă de Avocatul Poporului în urma anchetei cu 

privire la evenimentele din respectivul centru, relatate de presă. Postul de 

televiziune PROTV, în reportajul ,,Ororile dintr-o şcoală pentru copii cu 

dizabilităţi, reclamate de un părinte la Minister. Fiul său, tăiat la gât cu un 

ciob”, difuzat în 25 mai 2015, a relatat faptul că minorii din Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Inclusivă Tileagd au fost agresaţi atât verbal cât şi fizic de către 

supraveghetori, care îi lăsau chiar să se bată între ei. În respectivul reportaj a fost 

prezentat cazul unui copil cu dizabilităţi care a fost tăiat cu un ciob de sticlă în 

zona gâtului, de către un alt coleg. 

 

În urma verificărilor efectuate, Avocatul Poporului a recomandat 

directorului centrului  să dispună măsuri pentru sancţionarea disciplinară a 

persoanelor care aveau atribuţii de supraveghere la momentul săvârşirii 

evenimentului. Directorului centrului i s-a mai recomandat completarea 

schemei de personal cu numărul de angajaţi necesari, pentru o mai bună 

supraveghere a beneficiarilor centrului aflaţi în regim de internat şi 

instruirea personalului pentru prevenirea unor evenimente similare. 

 

 



 
 

Ca urmare a Recomandării Avocatului Poporului, Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Inclusivă Tileagd a transmis, în 11 septembrie 2015, o adresă prin sunt 

aduse la cunoştinţă măsurile adoptate: 

- depunerea unei cereri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, prin 

care s-a solicitat numirea unui Director adjunct care să răspundă 

de procesul instructiv-educativ după-amiaza (orele 14.00-18.00), 

cerere soluţionată prin numirea dlui. profesor Kelemen Iuliu în 

funcţia de Director adjunct, începând cu 1 septembrie 2015; 

- cele trei cadre didactice implicate în eveniment au fost sancţionate 

cu avertisment scris, în urma şedinţei Consiliului de Administraţie 

din data de 27 iulie 2015; 

- începând cu data de 1 septembrie 2015, în urma unui orar stabilit, 

toţi instructorii de educaţie extraşcolară şi supraveghetorii de 

noapte vor fi instruiţi de Metodişti, de către conducerea şcolii şi de 

către şeful Poliţiei Locale Tileagd. 

 

 

 

 
 
Matei Vîrtosu                                                              2 octombrie 2015       
Purtător de cuvânt, 
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