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         Nr. 5766/18.09.2020           
 
 
 

Părinților elevilor din grupele de preșcolari și din clasele primare, 
membri ai Asociației Pas cu Pas 

 
 
 

Stimați părinți, 
 
 Prin prezenta adresă, dorim să clarificăm câteva aspecte, pe care se pare că nu am 
reușit să vi le explicăm suficient de bine prin doamnele educatoare, învățătoare și prin 
reprezentanții claselor la nivel de asociație de părinți. 
 În primul rând, dorim să știți că apreciem, într-un mod cu totul special, nivelul de 
implicare al reprezentanților Asociației Pas cu Pas în organizarea acesteia. De mai bine de 20 
de ani, asociația vine în sprijinul școlii pentru a completa și compensa acele minusuri ale unui 
sistem de învățământ ce încă mai are multe de îmbunătățit, mai ales în ceea ce privește 
calitatea condițiilor de studiu.  
 Școala noastră, de la înființare (1784), până în anul 1948, când a fost închisă de 
regimul comunist, și inclusiv după redeschidere (1992), a fost sprijinită necondiționat de 
biserică, mai exact, de Episcopia Greco-Catolică. Elevii și angajații acestei instituții au 
aceleași șanse de a accede aici, indiferent de confesiune. Deschiderea și susținerea bisericii 
greco-catolice față de învățământ a fost și va fi întotdeauna necondiționată, indiferent de 
comportamentul celor care au beneficiat sau vor beneficia de serviciile sale.  
 Dubla subordonare a școlii noastre – față de stat și față de biserică – aduce câteva 
beneficii atât celor implicați în ea, într-o formă sau alta, cât și societății prin aportul adus 
formării elevilor.  
 Dezvoltarea școlii noastre, mai ales de la introducerea nivelului preșcolar și primar, a 
făcut ca astăzi să avem peste 1.000 de copii. Grija și educarea lor constituie pricipala noastră 
deviză, toate celelalte fiind așezate în plan secundar.  
 În primii ani de la redeschidere, clasele noastre de liceu au avut în componență un 
număr foarte mare de elevi interni, veniți din alte localități. Pentru aceștia, s-au deschis 
internatul și cantina. Deși ar fi trebuit să fie susținute de către stat, ele au fost dotate exclusiv 
din fondurile bisericii. Pe măsură ce anii au trecut, numărul de elevi interni a scăzut, iar cel al 
elevilor de nivel preșcolar și primar a crescut simțitor.  
 Pentru a veni în spijinul părinților elevilor din grupele învățământului preșcolar și din 
clasele primare, școala, renunțând la un număr considerabil de personal de îngrijire pe 
sectorul sălilor de curs, a mutat efectivul în cantină pentru a face față numărului mare de 
comenzi pentru mâncare. Dorim să precizăm că asigurarea mesei pentru copiii de la nivelul 
preșcolar și primar nu a fost și nu este obligația școlii, aceasta fiind exclusiv responsabilitatea 
părinților. Faptul că școala noastră a găsit soluții pentru a rezolva această problemă a 
părinților a fost o alegere voluntară și nu o obligație. Episcopia Greco-Catolică a dotat 
cantina școlii și a susținut-o cu alimente, lună de lună, pentru a putea oferi, la un preț mic, o 
mâncare bună. În ultimii ani, personalul din cantină nu a mai făcut față, iar Episcopia a 
angajat treptat câte o persoană în plus, ajungându-se lunar la salarii în valoare de 17.000-
20.000 de lei. Menținerea prețului fix a mesei timp de aproape 10 ani (cu o singură excepție), 
printr-o compensare din partea bisericii, s-a datorat Preasfinției Sale Virgil care a vrut să vină 
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în sprijinul părinților copiilor noștri. Toate aceste lucruri s-au întâmplat dintr-o dorință 
sinceră de a face caritate atât cât se poate.  
 Cantina și internatul nu mai există începând cu data de 1 septembrie 2020. Acestea 
au fost desființate de către școală, iar spațiile, cu excepția celor care vor fi transformate în săli 
de clasă, au fost preluate în administrare de către Episcopie. Elevii școlii noastre care au 
nevoie de cazare vor apela de acum la Episcopie – Colegiul Sfânta Familie (prin Pr. Anton 
Cioba), iar pentru masă, în cazul tuturor copiilor și elevilor, indiferent de vârstă, se va apela 
la Episcopie – firma Trattoria (un S.R.L. – o formă juridică necesară pentru a putea prepara 
și servi hrană, cu autorizațiile aferente!), pe care o administrează Pr. Eduard Roman.  
 Motivele pentru care instituția noastră de învățământ a luat această decizie sunt 
următoarele: 

• Școala nu mai putea fi în legalitate cu funcționarea cantinei și a internatului 
(care pot exista numai împreună) pentru că are numai 14 elevi interni. 

• În ultimii ani, Asociația Pas cu Pas plătea salarii pentru patru îngrijitoare, cu 
scopul de a compensa lipsa de posturi aprobate – minusul școlii. Școala nu 
putea primi suplimentare de posturi, din pricina faptului că pentru 14 elevi 
interni nu se justifica existența unui pedagog, a doi bucătari și a două 
îngrijitoare. 

• Asigurarea mesei pentru preșcolari și școlari a fost și este obligația părinților, 
însă școala și Episcopia Greco-Catolică au făcut întotdeauna sacrificii pentru a 
rezolva acest aspect. Școala renunța la posturile antrenate în cantina care 
trebuia să hrănească de 10 ori mai mulți elevi decât avea aprobare oficială, iar 
Episcopia, în mod voluntar, plătea salarii pentru a suplimenta personalul 
necesar.  

 Nu întotdeauna aceste aspecte au fost cunoscute de către toată lumea și nici nu era 
cazul să facem reclamă carității. Astfel, în timp, au apărut pretenții și nemulțumiri exagerate, 
în condițiile în care prețul mesei de prânz a elevilor a fost, ani buni, aproape jumătate din 
prețul pieței. Nu ne-am lăudat nici cu gratuitățile oferite elevilor cu situație materială precară 
și nici cu reducerile oferite elevilor care au frați, la fel cum nu am vorbit despre compensarea 
lipsurilor generate de numeroșii rău-platnici care au mizat întotdeauna pe faptul că școala nu 
va lua farfuria de mâncare din fața copilului pentru care masa nu a fost plătită luni sau ani la 
rând. Da, școala nu a făcut asta niciodată, deoarece copilul este pentru noi mai presus decât 
lipsa de omenie și de responsabilitate a părintelui! 
 Faptul că prețul mesei de prânz a crescut constituie de fapt o revenire la normalitate, 
căci blocarea acestuia la 6/7 lei a fost posibilă prin compensarea cu alimente a diferenței, mai 
exact printr-o subvenție continuă asigurată de biserică timp de mulți ani! 
 Acestea sunt aspecte de detaliu pe care am dorit să vi le împărtășim pentru a avea o 
viziune de ansamblu asupra realității și problemelor, dar și cu scopul de a vedea pașii făcuți 
de către școală și de către biserică în sprijinirea dumneavoastră, părinți ai elevilor noștri.  
 Firma Trattoria a fost înființată de către Episcopie la rugămintea noastră, pentru a 
rezolva problemele enumerate și, în același timp, pentru a nu pune asociația de părinți în 
postura de a apela la numeroase firme capabile să pregătească zilnic 500-600 de porții de 
mâncare.  
 Vă lăsăm pe dumneavoastră să faceți un exercițiu de imaginație privitor la ce se va 
întâmpla dacă această firmă nu va avea comenzi pentru prânz, în condițiile în care salariile și 
facturile de utilități trebuie plătite. Vă rugăm, așadar, să faceți calcule și planuri pentru zilele 
în care vom reveni la programul normal de școală și vom avea nevoie de aceste servicii! Fiți 
înțelepți atunci când emiteți păreri sau dați sfaturi! Trebuie să țineți cont, dragi părinți, de 
faptul că sunteți direct implicați. Este recomandat să comandați mâncarea de aici, chiar și în 
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situația unui program redus (există varianta de a lua mâncarea la pachet), din următoarele 
considerente: 

1. Personalul angajat în firmă, inclusiv bucătarul, este alcătuit din părinți de copii 
extrem de bine intenționați și pregătiți, care au planuri frumoase cu privire la o 
alimentație sănătoasă! 

2. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor școlii, respectiv ale părinților elevilor 
noștri, firma nou înființată a fost creditată de către Episcopie cu zeci de mii de 
euro pentru a avea un start normal, fapt care s-a petrecut înainte de izbucnirea 
pandemiei.  

 Atunci când într-o școală se iau anumite decizii și se fac demersuri pentru rezolvarea 
problemelor, se ține cont de toate lucrurile dificile care se pot ivi în timp, de dimensiunea 
complexității logisticii geografice și umane.  
 În ultimele zile, a fost semnalat insistent un aspect legat de nemulțumirea unora dintre 
dumneavoastră cu privire la obligativitatea comandării mesei de prânz a elevilor, având în 
vedere programul redus al grupelor de clase de nivel primar. Faptul că se lucrează pe două 
grupe și nu cu efectiv maxim așa cum ni s-a pus în vedere în mod oficial, este exclusiv 
răspunderea conducerii școlii, cu toate consecințele de rigoare! Această decizie poate să fie 
schimbată de către noi oricând și putem să trecem la programul normal, așa cum se întâmplă 
în atâtea școli, având astfel nevoie de masa de prânz. Faptul că ne-am gândit, în primul rând, 
la securitatea sanitară a copiilor noștri a ajuns, din păcate, să genereze nemulțumiri. Pentru 
noi, acest aspect este surprinzător și dezamăgitor în același timp.  
 Chestiunea legată de obligativitate, căci acesta este termenul deranjant, rezultă dintr-
un plan unitar, de ordine, de circuit al activităților, de îndeplinire a sarcinilor personalului, 
nicidecum din încălcarea unor drepturi democratice ale părinților. În orice instituție sau firmă 
privată, probabil și în cea în care dumneavoastră lucrați, există regulamente și principii de 
funcționare pe care suntem siguri că nu le contestați ori de câte ori aveți ocazia. Vă invităm, 
dragi părinți, să vă reamintiți momentul în care ați intrat pe porțile școlii noastre, cât de mult 
v-ați dorit acest lucru; să vă reamințiți faptul că erați dispuși să respectați orice regulă, numai 
să aveți parte de un învățământ de calitate. Suntem siguri că principiile și nu programul 
Alternativei educaționale Step by Step v-au îndemnat să veniți către noi. Printre acestea, se 
găsește și obligativitatea servirii mesei de prânz în comun de către copii. Credem că ar trebui 
revizuit înțelesul acestui cuvânt în percepția unora dintre dumneavoastră. Cum spălatul pe 
mâini este obligatoriu, căci altfel pot apărea probleme generate de lipsa acestei acțiuni, și 
servirea mesei la cantina recomandată de școală este obligatorie.  
 Ne vom strădui ca aceste informații să nu ajungă la cei care ne-au dat o mână de 
ajutor în ultimii 28, respectiv 22 de ani, iar acum au preluat și și-au asumat toată 
responsabilitatea în ceea ce privește masa, pentru a rezolva exclusiv problema 
dumneavoastră, a părinților, și anume aceea de a hrăni copiii.  
 Firma Tratorria a fost înființată pentru susținerea școlii. În caz că noi nu avem nevoie 
de ea, cel puțin cât vom funcționa cu program redus, se va orienta spre alte instituții, având 
deja comenzi de la alte grădinițe, și își va rezolva problema clienților sau va fi desființată, 
căci administratorii nu sunt interesați să obțină profit. Când vom trece, la un moment dat, la 
programul normal, vom avea nevoie de hrană și nu vom găsi furnizori pentru o comandă atât 
de mare. Putem să vă mai spunem că, în condițiile desființării firmei Tratorria, spațiile de 
servit masa vor fi și ele desființate, deoarece au fost predate proprietarului clădirii care are 
dreptul de a le schimba destinația. Dacă se ajunge în acest punct, elevii vor primi mâncare la 
caserolă, probabil prin catering (nu știm, pentru că este responsabilitatea părinților), care se 
va servi exclusiv în clase, iar preluarea și gestionarea hranei o vor face cadrele didactice, 
binențeles dacă vor accepta să facă acest lucru. 
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 Trăim vremuri în care și alegerea școlii este o libertate. Dacă nu vă regăsiți în regulile 
Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu, vă invităm să vă căutați o altă școală. Cei dintre 
dumneavoastră care doriți să faceți ordine în propria noastră casă sunteți invitați să o părăsiți! 
Credem că avem suficiente alte probleme grave de care să ne ocupăm acum. Nu se poate să 
alocăm timp interminabil și energie, din nou, acelor 5% dintre părinți, care uită unde se află și 
pentru ce au venit în instituția noastră de învățământ.  
 În speranța că detaliile enumerate mai sus v-au putut lămuri în suficiente sensuri, 
revenim la covârșitoarea majoritate care este preocupată, la fel ca și noi, de ziua de mâine, 
susținând, înțelegând și având deplină încredere în echipa de adulți angajați sau colaboratori, 
buni profesioniști, ce se preocupă cu dăruire de copiii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru 
toată susținerea, înțelegerea și înțelepciunea cu care tratați reușitele, dar și minusurile 
prestației noastre ca unitate de învățământ! 
 Asigurăm toată dedicarea celor mai prețioase daruri ale noastre – copiii 
dumneavoastră.  
 
 
 
                                         
                                                                                         Director, 

                                                                                     prof. Antonia Nica 

 
   
 
 
 
                 


