
Sanctionati la parchet
Clubul Sportiv scolar i-a gasit vinovati pe ambii profesori de gimnastica implicati intr-un incident
violent in fata copiilor. Victima Andreea Bastea si colegul ei Mihai Stoica au fost mustrati in scris.
  
  Telenovela din sanul Clubului Sportiv scolar Sibiu, mai exact de la sectia de gimnastica se apropie de
sfarsit. In urma cu doua saptamani, SIBIANUL va relata ca fosta gimnasta Andreea Bastea, profesoara
titulara de gimnastica la Clubul Sportiv scolar Sibiu sustinea ca a fost luata la bataie in fata copiilor, in
vestiarul cadrelor didactice de colegul de breasla, Mihai Stoica. Diferendul celor doi era legat de grupele
de copii pe care cei doi le au in subordine la CSs Sibiu. Cum Inspectoratul scolar Sibiu, cel care tuteleaza
si CSs Sibiu nu poate decat sa recomande o sanctiune in astfel de cazuri, decizia finala a fost a conducerii
clubului sibian. Concluziile anchetei comune a ISJ si a Clubului ii gasesc responsabili de situatia creata
atat pe Andreea Basteam, cat si pe Mihai Stoica.
  
  Mustrare temporara
  
  Inspectoarea de Educatie Fizica din cadrul ISJ Sibiu, Maria Rau, a explicat de ce CSs Sibiu i-a
sanctionat pe ambii profesori. "Cert este ca au fost dovezi care au aratat clar comisiei ca profesoara
Andrea Bastea si colegul Mihai Stoica se fac ambii vinovati de nefericitele evenimente petrecute la sala
de gimnastica a clubului sibian. Mihai Stoica a fost mutat temporar de la sectia de gimnastica fete, la cea
de baieti. Li s-a dat o mustrare scrisa, pentru un an si care poate fi retrasa pentru oricare dintre cei doi
profesori daca activitatea viitoare a acestora va demonstra ca este necesar acest lucru" spune inspectoarea
de Educatie Fizica, Maria Rau. 
  
  Tatal revoltat
  
  Tatal fostei gimnaste este nemultumit ca fiica lui a fost pusa in aceeasi oala cu cel care a lovit-o si a fost
amendat de politia sibiana cu 200 de lei noi pentru fapta savarsita. "Pai in hartia primita acasa, mai pe
romaneste, fata mea este acuzata ca ar fi sechestrat o fetita si a primit o mustrare scrisa ce va apare in
cartea de munca. Este un avertisment tot pentru fiica mea. E incredibil. Ea este batuta si bagata in spital
si comisia a catadisit ca tot ea e vinovata", declara furios tatal fetei, Viorel Bastea. Dupa ce fiica lui a
primit instiintarea ca a fost sanctionata, acesta s-a dus glont la inspectorul scolar adjunct, Roberto
Dietrich, pentru a-i cere explicatii si a amenintat cu justitia. "Daca nu se face dreptate o sa dam in
judecata Inspectoratul scolar Sibiu pentru ca este impartial. Pai daca Politia l-a gasit vinovat si sunt
martori copiii care au vazut cum fiica mea a fost batuta, atunci de ce acest profesor bataus a primit exact
aceeasi sanctiune ca si fiica mea, care normal nu trebuia sa fie scoasa tap ispasitor", sustine tatal
profesoarei de la CSs Sibiu. 
  
  Dietrich ofera solutia
  
  Inspectorul scolar Adjunct Roberto Dietrich spune ca ancheta s-a efectuat cu atentie si ca i-a explicat
tatalui profesoarei Andreea Bastea concluziile la care au ajuns in acest caz. Dietrich recomanda o solutie
de care e convins ca ar linisti apele. "Am discutat cu tatal fetei si i-am explicat frumos cum stau lucrurile.
Inspectoratul nu poate dicta sanctiuni decat pentru directorii de scoli, nu si pentru cadrele didactice
angajate. Concluzia comisiei a fost ca trebuie sanctionati amandoi. Eu am fost de fata la discutiile in care
s-a propus si aplicat aceasta mustrare ambilor profesori implicati in scandal. Eu am propus conducerii
scolii ca, pentru a aplana definitv conflictul, profesorului Mihai Stoica sa nu-i mai fie data detasare si in
anul scolar care urmeaza. Sper ca sa se tina cont de sugestiile mele", a incheiat Dietrich.
  
  Stoica pierde detasarea
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  Profesorul Mihai Stoica are zilele numarate la catedra de gimnastica de la CSs Sibiu. "Chiar daca
rezultatele anchetei au scos la iveala faptul ca ambii profesori sunt vinovati de situatia in care s-a ajuns in
acest moment, domnul Stoica, pe langa mustrarea facuta nu va mai primi nici o detasare la CSs Sibiu.
Indiferent de imprejurarile si motivele care au dus la cele intamplate, nu trebuia sa apeleze la forta fizica
fata de colega sa, Andrea Bastea. Celelalte aspecte, respectiv plangerile facute la politie de Andreea
Bastea, sunt treaba organelor la care au fost inaintale aceste sesizari", a mai explicat inspectoarea Maria
Rau. Din punctul de vedere al CSS si al Inspectoratului, conflictul este incheiat, dar Andreea Bastea si
tatal ei nu vor sa lase lucrurile asa.
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