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Avocatul Poporului nu a constatat existența vreunui caz de segregare sau
discriminare la Școala Gimnazială Ion Neculce din Iași

Avocatul Poporului nu a constatat existența vreunui caz de segregare sau
discriminare la Școala Gimnazială Ion Neculce din Iași, despre care a relatat massmedia.
Concluziile sunt urmarea sesizării din oficiu și anchetei efectuate, după
apariția în presă a unor acuzații lansate de către un reprezentant al Asociației Partida
Romilor Pro Europa , Filiala Iași, conform cărora pauzele dintre cursuri ar fi fost
decalate, astfel încât copii rromi, din familii sărace, să nu-i întâlnească pe cei români
din familii înstărite, după ce aceștia din urmă ar fi fost mutați la Școala Ion Neculce,
deoarece școala lor, Titu Maiorescu, devenise supraaglomerată.
În urma investigațiilor Avocatului Poporului a rezultat, între altele, faptul
că nu a fost înregistrată nici o plângere sau vreo reclamație din partea vreunui
părinte/tutore referitor la o posibilă segregare, în spațiul unității școlare sau la I.S.J
.Iași. De asemenea, s-a constatat faptul că s-a decis de către conducerea ambelor

unități școlare instituirea unui decalaj la pauze de 10 min. între clasele pregătitoare
de la parter și celelalte clase ( primare și gimnaziale) care învață la etaj, pentru
optimizarea accesului la grupurile sanitare, întrucât în școală este amenajat doar un
grup sanitar alcătuit din 4 cabine pentru fete si 4 cabine pentru băieți într-o latură a
clădirii și în altă latură un alt grup sanitar alcătuit din 2 cabine pentru
fete, insuficiente pentru numărul elevilor din aceasta unitate de învățământ, însă
ulterior s-a renunțat la această măsură. Totodată, Avocatul Poporului a fost informat
că Inspectoratul Școlar Județean Iași, dar și reprezentanți ai Ministerului Educației
Naționale au efectuat verificări și au fost organizate întâlniri comune cu directorii
unităților de învățământ implicate, cu reprezentanți ai părinților, cu elevii din școlile
acuzate public de existența fenomenului de segregare școlară și s-a constatat că nu
s-a încălcat legislația în vigoare și nu poate fi reținut fenomenul de segregare.
În context, Avocatul Poporului a solicitat Primăriei Municipiului Iași să
comunice dacă va fi luată în considerare necesitatea amenajării interioare a unor
grupuri sanitare suplimentare la Școala Gimnazială „Ion Neculce” Iași.
Reprezentanții primăriei au comunicat faptul că aspectul sesizat constituie o
prioritate, iar în proiectul de buget aferent anului 2020, ce urmează a fi întocmit, se
va avea în vedere alocarea sumelor necesare, în vederea amenajării unor grupuri
sanitare suplimentare în interiorul Școlii Gimnaziale “Ion Neculce” Iași.
Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu purtătorul de cuvânt
al instituției, Matei Vîrtosu, pe mail matei.virtosu@avp.ro sau mobil 0728 212 811.
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