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ADEVĂRUL 
Care sunt cele mai căutate facultăţi în 2017 

 
adev.ro/oqimov 
 
Cibernetica, Medicina, Limbile străine şi Geografia sunt şi anul acesta printre Facultăţile cele mai căutate de 
absolvenţii de liceu. „Adevărul” a realizat lista celor mai atractive facultăţi din România şi criteriile după care 
acestea îşi aleg bobocii. 
 
 
 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/oqimov


Cele mai căutate facultăţi din Capitală Nu mai puţin de 75,9 candidaţi s-au bătut anul trecut pe un loc la 
specializarea Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii 
Bucureşti. Practic aici a fost cea mai mare concurenţă. Admiterea constă în examen scris la două discipline: 
franceză şi română. Durata studiilor în cadrul acestei facultăţi este de 3 ani, iar taxa de şcolarizare este de 3.100 
de lei/ an. Şi Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti (UB) este în continuare la mare căutare, 
mai ales pentru specializările: Geografia Turismului (8,7 candidaţi/loc, cu 100 de  locuri la buget şi 100 la taxă ), 
Hidrologie şi Meteorologie (7,8 candidaţi/loc, cu 80 de locuri la buget şi 10 la taxă), Planificare teritorială (7,8 
candidaţi/loc, cu 70 de locuri la buget şi 30 la taxă) şi Cartografie (6,9 candidaţi/loc, cu 70 de locuri la buget şi 30 
la taxă). Nici Facultatea de Matematică şi Informatică din cadul (UB) nu este mai prejos, aici specializarea cea 
mai dorită fiind Calculatoare şi tehnologia informaţiei (15 candidaţi/loc, ultima medie de admitere: 5,63). Anul 
acesta sunt disponibile 90 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă. O altă specializare care atrage studenţii este 
Informatica (UB) cu 5,5 candidaţi/loc. Aceasta are disponibile 210 de locuri la buget şi 16 la taxă. Şi Facultatea de 
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (UB) a fost căutată de potenţialii studenţi. 7,1 candidaţi au concurat pe un loc. 
Ce s-a schimbat la admiterea la Cibernetică Concurenţă mare a fost şi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza“. La Facultatea de Poliţie au fost 12 candidaţi/ loc, iar ultima medie de admitere a fost 8,50. Pentru 
admiterea din anul curent au fost scoase la concurs 290 de locuri. În cadrul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, facultatea de Cibernetică este cea mai vânată. La specializarea Informatică Economică au fost 8,43 de 
candidaţi/ loc, iar ultima medie de admitere a fost 9,56. Aici sunt prevăzute 97 de locuri la buget şi 116 de locuri la 
taxă. Important este faptul că admiterea la cibernetică s-a schimbat. Mai exact, aceasta va fi calculată ca medie 
ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (60%) şi media anilor de studii (40%), şi nu doar din 
media de la bacalaureat cum s-a întâmplat în anii trecuţi.  Durata studiilor este de 3 ani, iar taxa de şcolarizare 
este de 3.200 lei/an. UMF bugetează cele mai multe locuri La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” concurenţa este acerbă având în vedere şi numărul de locuri puse la bătaie. De exemplu, la Facultatea de 
Medicină Generală, au fost anul trecut 3,8 candidaţi/loc, ultimul candidat admis obţinând 8,30 la examenul de 
 admitere în condiţiile în care sunt scoase la concurs 520 de locuri bugetate şi 200 la taxă. Modalitatea de 
admitere presupune un  examen scris (100%), iar departajarea se face în funcţie de nota luată la proba scrisă la 
biologie în cadrul examenului de bacalaureat. Taxa de studiu este de 9000 lei /an pentru Medicină, 6000/an de lei 
pentru Medicina Dentară şi 6000 lei/an de studiu pentru şi Farmacie. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 
tranşe. Cât priveşte Politehnica, aici, cele mai căutate facultăţi sunt Automatica şi Calculatoare (550 de locuri la 
buget şi 200 la taxa) şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (610 locuri la buget şi 90 la taxa). 
Cele mai căutate facultăţi din restul ţării  La Cluj-Napoca concurenţa cea mai mare a fost la Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul specializării Psihologie (7,94 candidaţi/loc, ultima medie de admitere 
7,24). Şi la Facultatea de Litere a fost bătaie mare. La specializarea Limba şi literatura Engleză au fost 7,18 
candidaţi/loc. Căutată a fost şi specializarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială din cadrul Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Sport: 5,42 candidaţi/loc. În Iaşi, care este un alt centru universitar, Facultatea de Medicină este printre 
cele mai căutate. În cadrul acesteia, cea mai căutată specializare este: Nutriţie şi Dietetică (10 candidaţi pe loc, 
cu ultima medie de admitere: 8,47 la buget). O altă facultate unde competiţia este mare este cea de Educaţie 
Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). Aici, domeniul cel mai căutat este 
kinetoterapia unde au concurat 5,36 de candidaţi/ loc, iar ultima medie de admitere a fost 7,39. 
 

Tavanul unei şcoli din Capitală s-a prăbuşit. Elevii erau plecaţi în 

excursie. Medic: „Nu există nicio victimă” 

 
adev.ro/oqicvm 
 
La Şcoala 141 din Rahova s-a prăbuşit tavanul de la ultimul etaj. Autorităţile susţin că nu există victime deoarece 
elevii erau plecaţi în excursie. „Nu se confirmă niciun fel de victime. Nu era nimeni în şcoală în momentul în care 
a căzut tavanul”, au declarat oficiali din Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pentru „Adevărul”. 
Şi medicul Alis Grasu, şefa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov a precizat că nu s-a primit niciun apel prin 
112, prin care să se solicite sprijin sau asistenţă medicală. Oficiali din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti (ISMB) au confirmat pentru „Adevărul” că un plafon de rigips a căzut astăzi la şcoala din Rahova. Mai 
mult decât atât, aceştia recunosc că se ştia că acea clădire are nevoie de consolidări, în urma ultimelor verificări. 
Reprezentanţii Instituţiei au adăugat că s-au deplasat la faţa locului şi au început verificările.  ISMB: Clădirea are 
nevoie de consolidare „Având în vedere faptul că în această săptămână, în unitatea de învăţământ, nu se 
desfăşurau ore de curs, ci programul Şcoala Altfel, niciun elev nu a fost supus pericolului accidentării, niciun elev 
nu a fost intoxicat cu praf sau izolat într-o sală de clasă, potrivit afirmaţiilor conducerii unităţii de învăţământ. În 
cursul dimineţii, o echipă formată din reprezentanţi ai Primăriei sectorul 5 şi inspectori şcolari s-a deplasat la faţa 
locului pentru a constata evenimentul. Este de menţionat faptul că unitatea de învăţământ este programată de 
către Primaria sectorului 5 şi Consiliul Local al sectorului 5 pentru a intra în reabilitare, începând cu vacanţa de 
vară a elevilor. Dat fiind pericolul la care elevii pot fi supuşi, a fost luată decizia ca activitatea  unităţii de 
învăţământ să fie mutată temporar, până la sfârşitul anului şcolar 2016-2017, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 127, 
începând cu ziua de luni, 29 mai 2017“ arată ISMB într-un comunicat emis către presă. „Tavanul prăbuşit era 
verde de mucegai cel puţin de anul trecut", arată site-ul Casa Jurnalistului. Reprezentanţii Primăriei Sectorului 5 
au anunţat că la ora 16:30 va avea loc o şedinţă de urgenţă, iar la ora 18:00 se va defăşura o şedinţă de consiliu 
unde vor participa prefectul, consilierii, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar şi specialişti în construcţie. 
 

Partidul laburiştilor promite că va aboli taxele de şcolarizare 

http://adev.ro/oqicvm


pentru studenţii din UE dacă va câştiga alegerile parlamentare 
 
adev.ro/oqin2a 
 
Secţiune în parteneriat cu Educaţie / Studii în străinătate Partidul laburiştilor promite că va aboli taxele de 
şcolarizare pentru studenţii din UE dacă va câştiga alegerile parlamentare 25 mai 2017, 19:15 deFlorinela 
IosipDevino fan Salvează în arhivă download pdf print article 0 (0 voturi) cuvinte cheie:taxele de scolarizare 
studenti ue marea britanie laburisti yahorss 0 comentarii 0 share 0 inShare Live Aboneaza-te la newsletter 
Abonare Laburiştii vor eliminarea taxelor pentru studenţii din UE Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburiştilor, 
spune că va elimina taxele de şcolarizare pentru studenţii din Uniunea Europeană (UE) care studiază în Marea 
Britanie. Asta se va întâmpla numai dacă Partidul Laburist va câştiga alegerile parlamentare ce vor avea loc în 
această vară. 
Liderul laburiştilor şi Angela Rayner, secretarul educaţiei umane, susţin că vor elimina taxa de şcolarizare de 
9.000 de lire sterline( peste 10.000 de euro), începând cu anul 2018. În plus, ei promit că şi noii studenţi-care 
intră în ciclul universitar toamna aceasta- vor scăpa de taxe. Motivul invocat de Jeremy Corbyn este ca viitori 
studenţi să nu îşi amâne studiile cu un an.  Laburistul a spus că va încerca să implementeze măsura în 
parteneriat cu universităţile din UE, astfel încât şi studenţii din Marea Britanie, care vor să studieze la facultăţile 
din UE, să fie scutiţi de taxe. Acest acord ar urma să fie legiferat în baza negocierilor pentru Brexit. Acesta a 
declarat pentru The Guardian că adversarii acestuia, conservatorii,  i-au împovărat destul pe studenţi prin această 
datorie de 27.000 de lire sterline pe care trebuiau să înceapă să o achite imediat după angajare.  „Laburiştii vor 
elimina acestă povară a datoriilor şi vom face educaţia gratuită pentru toată lumea, astfel încât  să avem  o ţară 
prosperă pentru toţi, nu doar pentru o minoritate“. „Ne vom asigura că universităţile vor avea resursele necesare 
pentru a asigura o educaţie corespunzătoare pentru toţi studenţii(… )iar noi vom avea  parte de beneficiile pe 
care le vor aduce toţi inginerii, doctorii, profesorii şi oamenii de ştiinţă pe care îi vor produce universităţile", a mai 
adăugat acesta. Preşedintele Partidului Laburist a spus că această politică va avea un cost de 9,5 miliarde de lire 
sterline (peste 10 miliarde de euro), pe care îl va acoperi prin creşterea taxelor a celor care au un venit mai mare 
de 80.000 de lire sterline (92.000 de euro) pe an cu 45%, şi cu 50% pentru cei care au un venit mai mare de 
110.000 de lire sterline (126.000 de euro).  
 

Gabriela Firea a devenit îngrijorată de traficul din Capitală şi 

omoară paradele absolvenţilor din două licee de prestigiu 

 
adev.ro/oqi99d 

 
O tradiţie de 48 de ani a luat sfârşit anul acesta la solicitarea Gabrielei Firea. Edilul a devenit brusc interesat de 
traficul din Bucureşti exact în ziua în care absolvenţii claselor a XII-a de la Colegiul „ILCaragiale” aveau parada de 
sfârşit de an. Aceştia nu au mai fost lăsaţi să defileze pe Calea Dorobanţilor ca până acum, fiind obligaţi să-şi ţină 
parada pe trotuar. În aceeaşi situaţie au fost puşi şi elevii de la Gheorghe Şincai. 
UPDATE 19.00 Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune, legat de „Parada absolvenţilor“, că este mamă a trei 
copii şi ar fi ultima persoană din administraţie care să boicoteze sau să blocheze activitatea elevilor. "Ce legătură 
are primarul general cu defilarea realizată an de an de către elevi? Şi eu am defilat la finalul Liceului de Aviaţie 
Henri Coandă din Bacău. Sunt mamă a trei copii, am un băiat adolescent şi încă doi mici, vă daţi seama că aş fi 
ultima persoană din administraţie care să boicoteze sau să blocheze cumva activitatea elevilor. Am văzut şi eu 
această ştire, este o ştire falsă. Toate evenimentele care se desfăşoară în municipiului Bucureşti sunt avizate de 
către o comisie pentru organizarea evenimentelor care respectă legea 60", a declarat, joi, Gabriela Firea.  Firea a 
susţinut că, văzând "ştirea falsă" că liceele nu au primit autorizaţie pentru a organiza parada, s-a interesat şi a 
înţeles că reprezentanţii tuturor liceelor care organizau sau urmează să organizeze defilări în cursul săptămânii 
au înţeles ca acestea să se desfăşoare ca şi în alţi ani pe trotuarele de lângă respectivele licee, un singur liceu 
solicitând blocarea benzii I într-o zonă destul de centrală.  "Reprezentanţii Comisiei - nu primarul general - le-a 
transmis să accepte ca soluţie să defileze pe trotuar, şi nu pe banda I. Înţeleg că de aici a pornit supărarea, dar 
jumătate au înţeles să meargă pe trotuar, restul au mers pe carosabil. Acum fiecare cum înţelege să se 
poziţioneze faţă de lege. În ceea ce priveşte Liceul Şincai, nici nu a avut loc defilarea, iar protocolul, fiind pentru 
weekend, inclusiv pe partea carosabilă. Deci nu sunt probleme. Scrisoarea deschisă nu îşi are rostul câtă vreme 
nu există o informaţie alarmantă", a mai spus Firea. Aproximativ 300 de elevi de la Colegiul Naţional „Ion Luca 
Caragiale” au defilat, joi dimineaţă, la Parada Absolvenţilor pe trotuarul de pe Calea Dorobanţilor, în condiţiile în 
care de 48 de ani această paradă s-a ţinut pe carosabil.  Şi elevii de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai vor 
organiza, vineri, tot pe trotuar Parada Absolvenţilor.  Asta pentru că niciunul dintre cele două licee nu a mai primit 
în acest an autorizaţie de la Primăria Capitalei pentru a ocupa, preţ de 15 minute, prima bandă a bulevardelor pe 
care acestea se află, în speţă Calea Dorobanţilor, respectiv Bulevardul Dimitrie Cantemir. Ba mai mult, cele două 
Colegii au fost informate că elevii nu trebuie să perturbe nici traficul pietonal. „Să meargă în şir indian pe trotuar 
(fiindcă altfel nu se poate, având în vedere că pe trotuar sunt parcate maşini, sau mămici cu cărucioare, sau cu 
biciclişti care nu au altă cale)”, a sugerat pe Facebook Silvia Muşătoiu, directoarea de la Colegiul Naţional 
Gheorghe Şincai. „Sugestiile pe care numeroasa comisie (de la Primăria Capitalei - n.r.) le-a înaintat 

reprezentanţilor noştri sunt de-a dreptul hilare. Sunt convinsă că nu le-aţi văzut: <>. Sugerez comisiei să 

facă o simulare a acestei scrieri: să meargă în şir indian pe trotuar (fiindcă altfel nu se poate, 

având în vedere că pe trotuar sunt parcate maşini, sau mămici cu cărucioare, sau cu biciclişti 

care nu au altă cale), purtând cu ei bannerul de absolvire al promoţiei (dar fiind în şir indian, 

http://adev.ro/oqin2a
http://adev.ro/oqi99d


acesta trebuie purtat fie deasupra capetelor, cu scrisul în sus, sau în jos, că e totuna, fie sub 

mâinile lipite de corp ale participanţilor, către mămicile cu cărucioare care oricum nu pot citi 

nimic pe el fiindcă până citesc toate literele uită ce-au citit la început...). La un moment dat, 

adică la singura intersecţie întâlnită până la destinaţie, şirul indian trebuie să traverseze. 

Închipuiţi-vă că se face roşu când bannerul, pus de-a lungul şirului, are un capăt pe o parte a 

străzii, celălalt pe cealaltă parte. Ne oprim la culoarea roşie, fiindcă trebuie să respectăm 

regulile de circulaţie. Dar pe unde mai trec maşinile care au verde la semafor? Dificil de 

simulat". „Era ocupată o bandă din 2-3, timp de un sfert de oră” „La final de mai, liceele din 

Bucureşti, din Bacău şi din toată ţara, îşi sărbătoresc promoţiile de absolvenţi. Pentru liceele 

de elită, acest eveniment înseamnă enorm în viaţa liceenilor, fiindcă valoarea acestei zile  stă 

în truda cu care au studiat patru ani, în speranţele cu care pleacă mai departe pregătiţi, în dorul 

pe care îl resimt deja faţă de adolescenţă. Parada absolvenţilor este o manifestare a bucuriei, a 

mândriei unei reuşite. Niciodată, în ultimii ani, de când organizăm parada, nu ne-a apostrofat 

vreun şofer că am ocupat o bandă pe sens (din 2-3) timp de un sfert de oră, căt ne-a luat 

drumul parcurs din Piaţa Unirii, până la intrarea în Parcul Tineretului, unde se află şcoala 

noastră. Dimpotrivă, bucuria s-a împrăştiat...Nimeni, dar nimeni altcineva, în afara 

consilierilor dumneavoastră, nu a asociat, în vreun fel, parada absolvenţilor cu problemele 

curente ale traficului bucureştean. Ni se transmite, de la cabinetul dvs. că ”anul acesta, 

lucrurile s-au schimbat”. Am tot încercat să găsim schimbările esenţiale ce ar putea fi legate 

de paradă, dar, în afara schimbării primarului general, n-am găsit nimic: elevii termină şcoala 

tot într-o zi de vineri, ca totdeauna, intervalul 9:00-9:30 în care ar trebui să mărşăluim, 

teoretic, n-ar trebui încadrat în categoria ”ora de vârf”, circulaţia nu se opreşte nicio secundă, 

cei care ar trebui să ne însoţească (poliţie, jandarmi) ne-au însoţit tot timpul şi n-au avut nimic 

a ne reproşa”, încheie directorul postarea de pe Facebook.   

 

 

EVENIMENTUL ZILEI 

 

 

PUTEREA 

TAVAN căzut în interiorul unei din şcoli din Capitală 

http://www.puterea.ro/eveniment/tavan-cazut-in-interiorul-unei-din-scoli-din-capitala-156824.html 

 
Un tavan din rigips a căzut într-un corp de clădire al Şcolii Gimnaziale nr. 141, din Sectorul 5, din Bucureşti. 
Potrivit Inspectoratului Şcolar General, clădirea respectivă urma să fie reabilitată şi niciun elev nu a fost rănit, 
copiii fiind în programul "Şcoala Altfel". 
"Vorbim de un tavan din rigips şi niciun elev nu a fost rănit, ei fiind în «Şcoala Altfel». Acest corp de clădire este 
supus reabilitării în perioada imediat următoare, există o decizie în acest sens. Primăria Sectorului 5 îşi va duce la 
îndeplinire toate obligaţiile pentru ca acest corp de clădire să fie reabilitat", a declarat pentru MEDIAFAX. Marina 
Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar au explicat că situaţia şcolii era cunoscută. 
"Se cunoştea situaţia acelei clădiri şi ştia că acolo există nişte probleme, de aceea s-a luat decizia reabilitării. 
Cursuri se ţin în şcoală, dar nu în corpul acesta de clădire, unde s-au suspendat orele odată cu hotărârea de 
renovare. Ceea ce este îmbucurător este că niciun elev nu a fost rănit, nu existau copii în unitatea de învăţământ 
la momentul respectiv. S-au deplasat la şcoală primarul şi viceprimarul", a adăugat Marina Manea. 

 

INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

http://www.puterea.ro/eveniment/tavan-cazut-in-interiorul-unei-din-scoli-din-capitala-156824.html


VIDEO Pentru prima oară în 48 de ani, elevii de la Liceul 

Caragiale au mers pe trotuar la Parada Absolvenților. Primăria 

nu le-a dat autorizație să defileze pe Calea Dorobanților. 

Directoarea liceului n-a vrut s-o supere pe Gabriela Firea. 

Primărița susține că nu ea s-a opus, ci o comisie 

http://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/video-pentru-prima-oara-in-48-de-ani--elevii-de-la-liceul-caragiale-

au-mers-pe-trotuar-la-parada-absolventilor--primaria-nu-le-a-dat-autorizatie-sa-defileze-pe-calea-dorobantilor--

directoarea-liceului-n-a-vrut-s-o-supere-pe-gabriela-firea-451106 

 
UPDATE 20,00: Primărița Gabriela Firea a declarat, joi seară, că nu ea s-a opus ca elevii să defileze pe stradă, 
informează Agerpres. 
"Este o știre falsă. Toate evenimentele care se desfășoară pe raza Municipiului București sunt avizate de către o 
comisie pentru organizarea evenimentelor care respectă Legea 60. Din această comisie fac parte reprezentanți ai 
Jandarmeriei, Poliției Capitalei, Brigăzii Rutiere, alte instituții implicate. Văzând și eu această știre falsă m-am 
interesat ce s-a întâmplat la comisie. Am înțeles că reprezentanții tuturor liceelor care organizau defilări sau 
urmează să organizeze în timpul săptămânii au înțeles ca defilările să se desfășoare, ca și în alți ani, pe 
trotuarele de lângă respectivele licee", a susținut Gabriela Firea. 
O tradiție de 48 de ani, care nu a fost împiedicată nici măcar de Nicolae Ceaușescu, a fost ștearsă cu buretele de 
primarul general Gabriela Firea. Pentru prima oară, elevii Colegiului Național Ion Luca Caragiale au organizat pe 
trotuar Parada Absolvenților, și nu pe Calea Dorobanților. 
Aproximativ 300 de elevi de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale au defilat joi dimineață pe trotuarul de pe 
Calea Dorobanților, la Parada Absolvenților, iar polițiștii au avut grijă ca mulțimea să nu intre pe carosabil. Mirați, 
trecătorii din zonă i-au întrebat pe elevi de ce nu defilează pe șosea, așa cum s-a întâmplat în ultima jumătate de 
veac și când au aflat motivul au spus că vor semna pentru demiterea Gabrielei Firea de la Primăria Capitalei. 
Și elevii de la Colegiul Național Gheorghe Șincai vor organiza, vineri, tot pe trotuar Parada Absolvenților. Și asta 
pentru că niciunul dintre cele două licee nu a mai primit în acest an autorizaţie de la Primăria Capitalei pentru a 
ocupa, preț de doar 15 minute, prima bandă a Căii Dorobanților, respectiv a Bulevardului Dimitrie Cantemir. 
„Este o aberaţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat”, a declarat pentru România liberă directorul Colegiului Naţional 
Gheorghe Şincai, Silvia Muşatoiu. Ea a explicat că avea acordul de principiu de la Poliţia Rutieră a Capitalei 
pentru organizarea Paradei Absolvenţilor pentru vineri, în intervalul 9,00-9,30, de la fostul restaurant Budapesta 
(intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti) până la Şincai. 
În schimb, directorul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, Andreia Mihaela Beatrice Bodea, nu a vrut să se 
pună rău cu Gabriela Firea, adoptând o atitudine care frizează slugărnicia. „Cred că şi Primăria Capitalei are 
sufieciente probleme pe cap. Oricum, sunt optimistă în ceea ce priveşte decizia pe care o va lua doamna Firea, 
chiar dacă va trebui să defilăm pe trotuar”, ne-a declarat ea miercuri seara. 
România liberă a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, însă până la data 
publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns. 
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Tavanul scolii 141 s-a prabusit. Inspectoratul Scolar Bucuresti: 

Nimeni nu era in scoala. Faptul ca ar fi fost patru fete prinse in 

clasa a fost o speculatie/ Elevii vor fi mutati la Scoala 127 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21785135-tavanul-scolii-141-prabusit-nimeni-nu-fost-ranit.htm 

 
Tavanul ultimului etaj al Scolii 141 a picat, joi, potrivit unei fotografii postata de jurnalistul Radu Ciorniciuc. Desi, 
potrivit primelor informatii, patru fetite au fost prinse in una dintre clase, iar una s-a intoxicat cu praf, purtatorul de 
cuvant al Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti, Stefania Manea, sustine ca nimeni nu era in cladire in 

http://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/video-pentru-prima-oara-in-48-de-ani--elevii-de-la-liceul-caragiale-au-mers-pe-trotuar-la-parada-absolventilor--primaria-nu-le-a-dat-autorizatie-sa-defileze-pe-calea-dorobantilor--directoarea-liceului-n-a-vrut-s-o-supere-pe-gabriela-firea-451106
http://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/video-pentru-prima-oara-in-48-de-ani--elevii-de-la-liceul-caragiale-au-mers-pe-trotuar-la-parada-absolventilor--primaria-nu-le-a-dat-autorizatie-sa-defileze-pe-calea-dorobantilor--directoarea-liceului-n-a-vrut-s-o-supere-pe-gabriela-firea-451106
http://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/video-pentru-prima-oara-in-48-de-ani--elevii-de-la-liceul-caragiale-au-mers-pe-trotuar-la-parada-absolventilor--primaria-nu-le-a-dat-autorizatie-sa-defileze-pe-calea-dorobantilor--directoarea-liceului-n-a-vrut-s-o-supere-pe-gabriela-firea-451106
http://www.agerpres.ro/
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21785135-tavanul-scolii-141-prabusit-nimeni-nu-fost-ranit.htm


momentul in care tavanul s-a desprins si a cazut, pentru ca scoala desfasoara in aceasta perioada programul 
"Scoala altfel". "Totul a fost o speculatie", sustine reprezentantul ISMB. 
 
UPDATE Dupa prabusirea tavanului, elevii vor fi mutati la Scoala Gimnaziala nr. 127, anunta intr-un comunicat de 
presa ISMB. 
 
“Dat fiind pericolul la care elevii pot fi supusi, a fost luata decizia ca activitatea unitatii de invatamnt sa fie mutata 
temporrar, pana la sfarsitul anului scolar 2016-2017, in incinta Scolii Gimnaziale nr.127, incepand cu ziua de luni, 
29 mai 2107”, arat documentul ISMB. 
 
UPDATE Purtatorul de cuvant al Inspectoratului municipiului Bucuresti, Stefania Manea, a declarat pentru 
Hotnews ca niciun copil nu se afla in unitatea de invatamant la momentul prabusirii tavanului, iar totul a fost o 
speculatie. 
 
"A fost o speculatie. Am vorbit cu directoarea unitatii de invatamant si mi-a spus ca nu era niciun copil in scoala, 
pentru ca in aceasta perioada se desfasoara programul “Scoala altfel”. Nu a fost nimeni ranit si nimeni nu a suferit 
nicio intoxicatie cu praf", a declarat Stefania Manea. 
 
Potrivit acesteia, copiii isi vor continua cursurile in alta unitate de invatamant. 
 
“In cursul diminetii au mers la fata locului reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local care se ocupa de partea 
asta de reabilitare a unitatilor de invatamant, s-a luat decizia ca acele cursuri ale scolii sa fie mutate in alta unitatii 
de invatamnt", a mai spus purtatorul de cuvant.  
 
De asemenea, acesta a subliniat ca "unitatea de invatamant era expertizata si urma sa intre in perioada vacantei 
de vara in reabilitare". 
 
Jurnalistul Radu Ciorniciuc a postat, joi, pe pagina sa de Facebook, o fotografie cu tavanul prabusit si a comentat 
ca patru fetite au fost prinse intr-una dintre clase, iar una s-a intoxicat cu praf. 
 
"La Scoala 141 din Rahova tocmai a picat tavanul de la ultimul etaj. Nu erau copii la scoala (e Scoala Altfel zilele 
astea) - in afara de patru fetite care au fost prinse intr-una din clase. Una din fetite - din informatiile pe care le am 
pana acum - s-a intoxicat cu praf. Restul sunt tefere". arata postarea tanarului.  
 
Totodata, acesta sustine ca tavanul care s-a prabusit era verde de mucegai de cel putin un an. 
 
"Tavanul prabusit era verde de mucegai cel putin de anul trecut - nimeni nu s-a obosit sa-l repare - doar e scoala 
de cartier "rau-famat". Cine e responsabil pentru dezastrul asta trebuie sa raspunda in fata legii", mai arata 
postarea. 
 
Scoala 141 in luna februarie 2017  

Mediafax 

Profesorul de istorie din cauza căruia două fete au fugit de acasă 

va fi anchetat disciplinar 

http://www.mediafax.ro/social/profesorul-de-istorie-din-cauza-caruia-doua-fete-au-fugit-de-acasa-va-fi-anchetat-

disciplinar-16380187 

 
Conducerea şcolii gimnaziale din comuna Moşna a decis ca profesorul de istorie din cauza căruia două fete au 
plecat de acasă să fie anchetat disciplinar. Cadrul didactic le-ar fi ameninţat pe cele două adolescente că le lasă 
corigente pentru că au deschis un cont de Facebook fals cu numele său. 
Tinerele au părăsit şcoala imediat după discuţia cu profesorul şi nu s-au mai întors acasă, iar una dintre ele a fost 
găsită în cursul zilei de joi, a doua ajungând acasă vineri dimineaţă. 
„Un anumit coleg de-al nostru a avut o discuţie cu ele, iar ele cred că s-au speriat şi au părăsit incinta şcolii în 
timpul pauzei. Noi deja chemaserăm părinţii să stăm de vorbă împreună, ele între timp au dispărut, noi am urmat 
procedurile de rigoare şi am pornit în căutarea lor”, a explicat Ioana Murariu, directorul Şcolii Gimnaziale Moşna. 
Potrivit directorului instituţiei de învăţământ, motivul pentru care profesorul le-a apostofat pe cele două 
adolescente a fost unul personal. 
„Motivul domnului profesor este unul personal, nu cred că ar fi fost locul să implice şcoala şi comunitatea. Era un 
motiv personal. (...) Noi ca şcoală am convocat comisia de disciplină care să ancheteze ce s-a întâmplat şi abia 
apoi o să transmitem şi noi concluziile celor întâmplate. Cu domnul profesor nu am discutat, el predă la două 
şcoli, ieri( nr. joi), nu a fost prezent la noi la şcoală, astăzi din cauza activităţilor pe care le-am organizat la şcoală 
de Ziua Eroilor nu am discutat cu el şi nici nu era etic. Comisia de Disciplină trebuie să îşi facă datoria”, a mai 
declarat Ioana Murariu. 
Profesorul de istorie este suplinitor şi predă la şcoala din Mosna de aproximativ 5 ani. 

https://www.facebook.com/radu.ciorniciuc/posts/1459676067432061
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Pentru că una dintre fete este în asistenţă maternală, reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului vor trimite 
în comună un psiholog care să discute cu fetele. Şi poliţia a început o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat 
de întreaga situaţie. 
Două eleve în clasa a 8-a la şcoala din localitatea ieşeană Moşna au fost certate, marţi, şi ameninţate cu 
corigenţa, de către profesorul de istorie, după ce fetele făcuseră un cont de Facebook fals cu numele cadrului 
didactic şi publicaseră acolo mai multe fotografii cu acesta şi cu familia lui. Speriate, fetele au fugit de la şcoală, 
iar noaptea de marţi spre miercuri au petrecut-o pe câmp, la mai bine de 20 de kilometri de satul în care locuiesc. 
Miercuri au fost văzute pe o şosea de către un localnic, care a convins-o pe una dintre ele să se întoarcă acasă, 
dar cealaltă a fugit. A doua fată a fost găsită joi dimineaţă, în jurul orei 4, în comuna Comarna, de către un şofer. 
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ISMB: Elevii Şcolii 141, unde s-a prăbuşit plafonul, vor fi mutaţi 

până la sfârşitul semestrului la Şcoala Gimnazială 127 

https://www.news.ro/social/ismb-elevii-scolii-141-unde-s-a-prabusit-plafonul-vor-fi-mutati-pana-la-sfarsitul-

semestrului-la-scoala-gimnaziala-127-1922405825282017051616999617 

 
Elevii Şcolii Gimnaziale 141 "Ion I. C. Brătianu" din Sectorul 5, unde s-a prăbuşit plafonul din rigips, vor fi mutaţi 
temporar, începând de luni şi până la sfârşitul semestrului, la Şcoala 127, anunţă Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti 
Potrivit ISMB, joi dimineaţa, la Şcoala Gimnazială Ion I. C. Brătianu din Sectorul 5, plafonul suspendat, din rigips, 
s-a prăbuşit pe holul de la etajul al doilea al clădirii. 
”Având în vedere faptul că în această săptămână în unitatea de învăţământ nu se desfăşurau ore de curs, ci 
programul Şcoala Altfel, niciun elev nu a fost supus pericolului accidentării, niciun elev nu a fost intoxicat cu praf 
sau izolat într-o sală de clasă, potrivit afirmaţiilor conducerii unităţii de învăţământ”, a precizat Inspectoratul Şcolar 
într-un comunicat. 
O echipă formată din reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 5 şi inspectori şcolari s-a deplasat la faţa locului, 
imediat după ce s-a prăbuşit plafonul. 
"Este de menţionat faptul că unitatea de învăţământ este programată de către Primaria Sectorului 5 şi Consiliul 
Local al Sectorului 5 pentru a intra în reabilitare, începând cu vacanţa de vară a elevilor. Dat fiind pericolul la care 
elevii pot fi supuşi, a fost luată decizia ca activitatea unităţii de învăţământ să fie mutată temporar, până la 
sfârşitul anului şcolar 2016-2017, în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 127, începând cu ziua de luni, 29 mai 2017", 
arată documentul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

Agerpres 

Consiliul Local Sector 5 va aloca 3,9 milioane lei pentru 

consolidarea Școlii nr. 141 

https://www.agerpres.ro/social/2017/05/25/consiliul-local-sector-5-va-aloca-3-9-milioane-lei-pentru-

consolidarea-scolii-nr-141-21-38-32 

 
Consilierii locali ai Sectorului 5 au alocat suma de 3,9 milioane lei pentru amenajarea și consolidarea Școlii 
gimnaziale nr.141 "Ion I.C. Brătianu", al cărei plafon s-a prăbușit, joi dimineața, a informat primăria de sector, prin 
intermediul unui comunicat. 
Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de îndată a CL Sector 5, în cadrul căreia a fost rectificat bugetul de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 
Anterior, tot ca urmare a incidentului de la Școala nr. 141, primarul Daniel Florea a convocat Comitetul Local 
pentru Situații de Urgență al Sectorului 5. Acesta a dispus punerea în siguranță și interzicerea accesului în 
clădire, precum și convocarea ședinței de îndată a CL Sector 5.  
Un tavan de rigips a căzut joi dimineață la Școala 141, niciun un copil nefiind rănit, a declarat pentru AGERPRES 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Maria Ștefania Manea. A fost vorba despre 
plafonul holului de la etajul doi din incinta școlii. 
"Dimineață a căzut un plafon de rigips la Școala 141. Corpul de clădire era expertizat pentru a intra în lucrări de 
reabilitare. Întreaga școală va intra în reabilitare în perioada vacanței", a precizat ea. 
Inspectorul a mai afirmat că s-a luat decizia ca orele de curs să se facă la altă unitate de învățământ. 
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