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Ca urmare a aspectelor sesizate în articolele apărute, recent, în “Graiul Sălajului”, 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, ai Direcţiei de Sănătate Publică, 
respectiv ai Direcţiei Sanitare Veterinare au efectuat, ieri, un control la cantina Liceului 
Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj face următoarele precizări: 
Spaţiul numit ”magazie de alimente” este, de fapt, un spaţiu tranzitoriu, magaziile de 

alimente fiind amenajate în cantina liceului. Mai exact, este vorba despre o anexă care nu 
necesită autorizaţie sanitară de funcţionare. La data efectuării inspecţiei, în acest spaţiu 
erau depozitate, pe rafturi, borcane etichetate şi  saci de cartofi.  

Primăria Municipiului Zalău a demarat un proiect de reamanajare a zonei care include 
şi demolarea anexelor din spatele clădirii cantinei. 

Toate spaţiile ce aparţin Liceului Pedagogic au fost supuse acţiunii de deratizare şi 
dezinsecţie, în data de 9.09. 2016, realizate de firma Coral Impex SRL, inclusiv cu 
substanţe suplimentare, special, pentru cantina liceului. 

Echipa de inspecţie a constatat că lucrările de asfaltare sunt realizate din bugetul 
Liceului Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău, printr-un contract de lucrări încheiat în data de 9. 
08. 2016 cu firma “Inserco”, deci nu intră sub jurisdicţia Liceului Pedagogic. 

De asemenea, mobilierul uzat, depozitat în spatele clădirii cantinei, a fost propus spre 
casare, urmând ca zona respectivă să fie eliberată. 

Inspectoratul Şcolar a solicitat, în scris, conducerii liceului: 
1. Produsele din anexă să fie depozitate, corespunzător, în magaziile din cantină, în 

termen de 24 de ore. 
2.  Resturile de crengi, lemne să fie transportate de Inserco, firma care a gestionat 

asfaltarea căii de acces.  
3. Eliberarea clădirii-anexă de obiectele inutile, care nu sunt în inventarul şcolii.  
4. Interzicerea depozitării produselor alimentare, în clădirea-anexă. 
5. Elaborarea şi transmiterea spre Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a unui plan de 

măsuri cu activităţi, responsabili şi termene clare, în scopul remedierii aspectelor 
sesizate. 

 
 

Marcel Lucaciu, 
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