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Directoarea Şcolii Generale numărul 2 Doamna Codruţa Băciuţ militează pentru pentru denumirea 
Adrian Păunescu 
 
În data de 11 noiembrie 2011 un grup de părinţi tîrgumureşeni, părinţii elevilor de etnie maghiară din 
Şcoala generală nr. 2., au depus o cerere Inspectorului General din parte ISJ Mureş, însoţită de o petiţie 
care a fost iniţiată de părinţi, împreună cu membrii Asociaţiei Mişcarea Angajament Civic (Civic 
Engagement Movement/CEMO)  în septembrie 2011, cu scopul ca Şcoala Generală numărul 2 să poarte 
numele personalităţii marcante a oraşului Tîrgu Mureş: Dr. Bernády György. Petiţia a fost semnată până 
în prezent de aproximativ 8000 de persoane, pe de o parte semnături adunate online 
(http://www.petitieonline.ro/petitie/04768056) pe de altă parte semnături colectate personal. Dorim să 
subliminem faptul că acest demers este unul onest, apolitic, este o iniţiativă civică din partea unor 
părinţi tîrgumureşeni. 
 
Părinţii au informat Directoarea Şcolii Generale nr. 2, Doamna Codruţa Băciuţ, despre strângerea şi 
predarea semnăturilor, precum şi despre cererea depusă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. 
Semnăturile adunate au fost predate Conducerii şcolii, ieri la ora 12:40 înainte de şedinţa convocată de 
către Directoarea Şcolii, reuniune organizată cu scopul rediscutării denumirii şcolii. Sedinţa a fost 
convocată în data de 15 noiembrie şi a avut loc în data 17 noiembrie la ora 12:45. Şedinţa a durat 10 
minute, în care cadrele didactice au fost informate despre faptul că ei au acceptat denumirea de Şcoala 
Centrală, decizie luată şi înaintată către ISJ Mureş în martie 2011. Cadrele didactice nu au fost ascultate, 
nu a existat agendă, nu a fost votare, Doamna Director a citit un anunţ afirmând că toate cadrele didactice 
au acceptat şi au semnat denumirea Şcolii în Şcoala Centrală. Părinţii elevilor de etnie maghiară au 
rugat-o pe Doamna Directoare să introducă în procesul verbal al şedinţei faptul că cele 8 mii de semnături 
au fost depuse la adresa şcolii, ceea ce a fost refuzat de către Doamna Codruţa Băciuţ afirmând că 
semnăturile au ajuns la ea prea târziu.  
 
Pe parcursul zilei de 17 noiembrie Doamna Director a convocat o altă reuniune, şedinţa Consiliului de 
Administraţie unde un membru al Consiliul de Administraţie, doamna Viorica Rusu, a depus un număr de 
semnături adunate de către membrii PSD cu scopul de a schimba numele şcolii în Gimnaziul Adrian 
Păunescu.  Directoarea şcolii a introdus depunerea semnăturilor în procesul verbal al şedinţei Consiliului 
de Administraţie al şcolii, afirmând că Şcoala va trimite un răspuns oficial (în maximum 30 de zile) în care 
instituţia condusă de către ea îşi va prezenta punctul de vedere în legătură cu acest demers. Este foarte 
important de reţinut faptul că Doamna Director a sprijinit în mod oficial şi tendenţios un demers politic, în 
acelaşi timp a refuzat să introducă în şedinţa Consiliului Profesoral ca temă de discutie o iniţiativă civilă, 
provenind de la părinţii elevilor şcolii. 
 
În legătură cu denumirea instiţuţiilor şcolare trebuie să menţionăm faptul că în perioada după căderea 
regimului comunist, în Tîrgu Mureş au început campaniile de denumire ale şcolilor, acestea au fost 
puternic influenţate de conjunctura politică de atunci. Gimnaziile de stat care până în 1989 au fost 
numerotate, neavând alte denumiri, au devenit şcoli botezate după personalităţi marcante ale culturii 
române, dar nici unul dintre aceştia nu a primit o denumire care reprezintă cultura şi limba maghiară. În 
Tîrgu Mureş funcţionează 13 gimnazii de stat care au denumiri diferite (ataşat lista denumirilor), unul 
dintre acestea fiind Friedrich Schiller poet german din secolul XVIII-XIX. Există două instituţii de 
învăţământ care încă funcţionează fără denumire, acestea fiind Şcoala Generală numărul 2, respectiv 
Şcoala Generală numărul 7. În Tîrgu Mureş nu există nici un gimnaziu de stat care ar reflecta prezenţa 
comunităţii maghiare din acest oraş, mai precis nu există nici un institut de învăţământ (gimnaziu) care ar 
purta un nume maghiar, sau o denumire care ar avea legătură cu limba şi cultura maghiară. Aceste 
gimnazii sunt bilingve, în acestea învaţă elevi de etnie română împreună cu copii de naţionalitate 
maghiară, Tîrgu Mureş fiind un municipiu unde aproape jumătate din locuitori –contribuabili- sunt de 



  

etnie maghiară, dar denumirile şcolilor nu reflectă multiculturalismul acestui oraş. Suntem conştienţi de 
faptul că în cazul liceelor situaţia este oarecum mai bună (dar este departe de a reflecta procentajul etnic 
al locuitorilor oraşului) deoarece există două instituţii care poartă nume maghiar, unul, Liceul Teoretic 
Bolyai Farkas, care avea acelaşi nume şi înainte de 1989, celălalt a fost denumit după un sportiv şi 
pedagog renumit al oraşului, Szász Albert.  
 
Noi, părinţii elevilor Şcolii Generale nr. 2 credem că atitudinea Doamnei Director, precum şi a cadrului 
didactic care a depus semnăturile unui partid politic la o şedinţă a Consiliului de Administraţie depăşeşte 
atribuţiile profesionale ale acestora şi suntem ferm convinşi că acest demers reprezintă un conflict de 
interes cu profesia lor de dascăli. În acelaşi timp dorim să ne exprimăm nedumerirea în legătură cu 
comportamentul neprofesional al Doamnei Director faţă de cele două depuneri de semnături, dat fiind 
faptul că semnăturile adunate de către un partid politic au fost preluate şi discutate pe parcursul unei 
şedinţe oficiale a şcolii, totodată semnăturile depuse de către părinţi au fost preluate şi tratate într-o 
atmosferă ostilă şi  respingătoare, nediscutându-se în şedinţa Consiliului Profesoral care avea ca ordine 
de zi rediscutarea hotărârii din 8 martie 2011 al CP cu privire la denumirea şcolii. 
 
Noi, părinţii care suntem iniţiatorii demersului civic vom continua acţiunile noastre, până când faţada şcolii 
copiilor noştri nu va purta numele lui Bernády György. 
 

 
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: 
 
Din partea părinţilor: Doamna Skalicky Yvonne/ 0730-50.83.43 
Din partea CEMO: Doamna Szigeti Enikő/0747-34.09.62 


