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ADEVĂRUL 
 
Ministerul Educaţiei: Sancţionarea elevelor care l-au filmat pe profesorul ce părea a se masturba în 
timpul orei a fost corectă 
 
adev.ro/p3ksds 
Cele trei eleve care l-au filmat pe preotul ce preda Religie la Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” din 
Copşa Mică acuzat că se masturba în clasă, în timpul orei, au ales o soluţie incorectă, iar structurile 
de conducere din liceu au respectat procedura. 
Sancţionarea fetelor a fost votată succesiv de către Consiliul Clasei, Consiliul Profesoral şi apoi de 
Consiliul de Administraţie al şcolii, spune Ministerul Educaiei, după ce ministrul Valentin Popa s-a 
întâlnit, vineri seară, cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Sibiu şi ai liceului în care a avut loc 
incidentul.    Ministrul Educaţiei consideră în contextul unui astfel de caz în spaţiul public poate fi 
redeschis subiectul introducerii camerelor de supraveghere în clase.   Ministrul Educaţiei Naţionale, 
Valentin Popa, s-a întâlnit vineri cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi cu cei ai 
Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică, fiind analizate documentele referitoare la cazul 
profesorului.   Concluziile prezentate sâmbătă de Ministerul Educaţiei sunt că, indiferent de rezultatul 
anchetei Poliţiei, care este în curs, este limpede că profesorul în cauză a avut un comportament 
indecent (oricare ar fi circumstanţele - inclusiv posibile boli - care l-au produs). Ora de curs nu se 
desfăşura în condiţii normale, demisia profesorului reprezentând doar o primă acţiune firească în 
contextul dat.     "După o analiză atentă, este limpede că şi elevele care au filmat şi ulterior au difuzat 
imaginile indecente au ales o soluţie incorectă, cu atât mai mult cu cât cunoşteau şi chiar semnaseră 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p3ksds


Regulamentul liceului. Trauma episodului indecent poate să existe la aceste eleve, însă aceasta nu 
explică faptul că ele au filmat şi apoi au şi făcut publice imaginile filmate. Elevele ar fi putut alege, 
spre exemplu, calea discuţiei cu diriginta, cu echipa de conducere a liceului, cu reprezentantul 
elevilor sau chiar cu alte autorităţi. Este de menţionat că atât reprezentantul elevilor în Consiliul 
Clasei, cât şi reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie, au propus sancţionarea elevelor", 
spune Ministerul Educaţiei.   În ceea ce priveşte faptul că diriginta clasei nu a fost sancţionată, 
aceasta fiind suspectată de încercarea de a muşamaliza cazul, s-a constatat ca ea a aflat despre 
incident în acelaşi timp cu conducerea liceului şi nu există declaraţii sau fapte care să o acuze, iar 
structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sancţionarea elevelor fiind votată succesiv 
de către Consiliul Clasei, Consiliul Profesoral şi apoi de Consiliul de Administraţie al liceului.   "În 
contextul unui astfel de caz, având în vedere faptul că reprezentanţii Liceului Tehnologic „Nicolae 
Teclu” din Copşa Mică şi-au manifestat clar dorinţa în acest sens, este limpede că în spaţiul public se 
poate redeschide subiectul introducerii camerelor de supraveghere în clase. Ministrul Valentin Popa 
consideră însă că, asupra acestui subiect, nu trebuie luată o decizie de la „centru”. Aşadar, toate 
cadrele didactice, împreună cu părinţii şi elevii, sunt invitate să analizeze dacă este oportună 
introducerea camerelor de supraveghere şi în sălile de curs (pe lângă cele deja prezente pe holuri şi 
în curţile interioare). Menţionăm că o astfel de măsură poate să conducă la o mai bună disciplină în 
orele de curs şi la o mai mare siguranţă în şcoli, cu rezultate bune, spre exemplu, şi în combaterea 
unor fenomene precum bullying-ul, dar poate şi să inhibe manifestarea liberă a profesorilor şi a 
elevilor", adaugă Ministerul Educaţiei.   În 19 ianuarie, mama unei eleve de la Liceul Tehnologic 
”Nicolae Teclu” din Copşa Mică, judeţul Sibiu, l-a acuzat pe profesorul de Religie, care este şi preot în 
municipiul Mediaş, că s-ar fi masturbat într-una dintre ore, în faţa mai multor eleve. Una dintre 
colegele fiicei ei a filmat momentul, iar imaginile au ajuns în mediul online. De asemenea, femeia a 
sesizat conducerea unităţii.   Poliţiştii, Inspectoratul Şcolar şi reprezentanţii Mitropoliei Ardealului au 
verificat incidentul, iar reprezentanţii Patriarhiei au anunţat că a fost vorba despre un gest 
”necontrolat, provocat de o mâncărime în zona inghinală”. În aceeaşi zi, profesorul de Religie a 
demisionat.    Cele trei eleve care l-au filmat pe profesor au primit mustrare scrisă şi au nota scăzută 
la purtare, a anunţat, vineri, Inspectoratul Şcolar Sibiu. 
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Profesor universitar condamnat cu suspedare pentru luare de mită 

http://romanialibera.ro/investigatii/profesor-universitar-condamnat-cu-suspedare-pentru-luare-de-
mita-708516 
 
O primă condamnare a fost pronunţată în procesul în care mai multe cadre didactice de la o 
universitate arădeană au fost acuzate că ar fi pretins şi primit diferite sume de bani din partea unor 
studenţi străini, pentru a-i trece la examene, a informat Tribunalul Arad. 
Potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres, cel în cauză este de profesorul universitar 
Lucian Păiuşan, de la Facultatea de Medicină Generală a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, 
care şi-a recunoscut fapta şi a colaborat cu anchetatorii. Drept urmare, el a beneficiat de „înţelegere” 
din partea judecătorilor, fiind condamnat de către Tribunalul Arad la doi ani şi şase luni de închisoare 
cu suspendare. 
Cercetările împotriva mai multor salariaţi au universităţii amintite (4 cadre didactice şi 2 
informaticieni. n.red.), între care şi Lucian Păiuşan, au început în vara anului 2017, când procurorii 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au procedat la efectuarea a peste 100 de 
percheziţii în municipiul Arad, suspectând faptul că mai mulţi studenţi străini ai acestei facultăţi au 
plătit diferite sume de bani pentru a primi note bune la examene. În urma cercetărilor, o parte dintre 
cei cercetaţi au fost arestaţi preventiv, iar alţii au fost plasaţi în arest la domiciliu. 

http://romanialibera.ro/investigatii/profesor-universitar-condamnat-cu-suspedare-pentru-luare-de-mita-708516
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Ca pedeapsă complementară, inculpatului îi este interzisă exercitarea drepturilor de a fi ales în 
autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, respectiv de a exercita funcţia de cadru didactic 
universitar, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei. 
Instanţa a dispus de asemenea, confiscarea de la inculpat a sumei de 1.850 de euro primită cu titlu 
de mită şi respectiv anularea menţiunilor din lucrările de examen, registru matricol şi cataloagele de 
examen privindu-i pe cei 11 studenţi ai Facultăţii de Medicină Generală din cadrul UVVG Arad, aceştia 
fiind obligaţi să susţină din nou examenele respective. Şi nu în ultimul rând, îl obligă pe inculpat la 
plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 4.100 de lei. 
Sentinţa nu este definitivă, împotriva ei putând fi făcut apel în termen de 10 zile de la comunicare. 
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HOTNEWS 

Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta despre cazul elevelor din Copsa Mica: Este jenant 
cum ministerul, scoala si colegii profesorului se complac. Cu o astfel de mentalitate nu ne vom face 
bine ca sistem educational si societate 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22266092-presedintele-asociatiei-elevilor-din-constanta-
despre-cazul-elevelor-din-copsa-mica-este-jenant-cum-ministerul-scoala-colegii-profesorului-
complac-astfel-mentalitate-nu-vom-face-bine-sistem-educationa.htm 
 
Constantin-Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, considera ca "Este 
jenant cum sistemul - ministerul, scoala, sindicatele si colegii profesorului - se complac, luandu-i 
apararea acestuia sau nespunand nimic, alegand vechea metehna a ascunderii gunoiului sub pres" in 
cazul elevelor de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, ce l-au filmat pe preotul 
profesor de religie pe care il acuza ca se masturba in timpul orei. "Cu o astfel de mentalitate nu ne 
vom face bine ca sistem educational si societate", mai spune Constantin-Alexandru Manda. 
 
Elevele de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica ar putea scapa deocamdata fara 
sanctiuni, la solicitarea ministrului Educatiei, Valentin Popa, care s-a aflat vineri seara la Sibiu si a 
discutat despre acest caz cu directoarea unitatii scolare si cu conducerea Inspectoratului Scolar 
Judetean. Consiliul de Administratie al liceului "va lua in considerare suspendarea sanctiunilor 
stabilite pentru elevele implicate in incident pana la finalizarea anchetei efectuate de organele 
abilitate care il vizeaza pe fostul profesor de religie al scolii", informeaza un comunicat al liceului din 
Copsa Mica. 
 
Initial, elevele fusesera sanctionate cu o mustrare scrisa si nota scazuta la purtare pentru ca au 
inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord pe internet, dupa cum a anuntat vineri, printr-un 
comunicat de presa, ISJ Sibiu. Ministrul Educatiei a venit la Sibiu si a cerut o analiza a cazului. 
 
Postarea integrala a lui Constantin-Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, 
pe Facebook: 
 
Cazul sanctionarii fetelor din Sibiu, care l-au filmat pe profesorul de religie masturbandu-se in timpul 
orei, in 5 puncte: 
 
1) Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus ca fetele nu au procedat corect, facand 
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public acel filmulet, asta in conditiile in care DIRIGINTA CLASEI A INCERCAT SA MUSAMALIZEZE, 
atunci cand a fost sesizata. Se naste urmatoarea intrebare legitima: ce dorim sa ii invatam pe elevi in 
scoala? Sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale pe care le iau la cunostinta, sau sa se 
complaca in mocirla nerespectarii legii, de frica repercursiunilor? 
 
2) Scoala invoca Regulamentul de organizare a unitatilor de invatamant, care interzice elevilor sa 
utilizeze telefonul mobil in timpul orei si ii obliga sa il depoziteze intr-un spatiu special amenajat. 
Acest lucru ma face doar sa intensific demersurile pentru anularea in instanta a acestei aberatii. Daca 
acele fete nu aveau telefonul in posesia lor, cum mai puteau filma aceasta oroare, pentru a o aduce 
la cunostinta opiniei publice? Le-ar fi crezut cineva fara dovezi? Se pare ca si atunci cand au dovezi 
evidente tot ele sunt de vina... 
 
3) Este jenant cum sistemul - ministerul, scoala, sindicatele si colegii profesorului se complac, luandu-
i apararea acestuia sau nespunand nimic, alegand vechea metehna a ascunderii gunoiului sub pres. 
Cu o astfel de mentalitate nu ne vom face bine ca sistem educational si societate. 
 
4) Inteleg ca reprezentantul elevilor din Consiliul de administratie de la nivelul liceului a fost de acord 
cu sanctionarea colegelor lui. Scoala romaneasca nu cultiva valori si principii, deci evident ca si in 
miscarea de reprezentare a elevilor intalnim persoane fara coloana vertebrala si fara un compas 
moral. In 5 ani de elev reprezentant nu m-am lasat niciodata prada amenintarilor si tentativele de 
santaj, desi au fost multe si unele chiar in conditii limita. 
 
5) Inchei prin a sublinia dubla masura din scoala romaneasca. Puneti-va o intrebare, va rog - cum ar fi 
reactionat societatea daca in locul profesorului era un elev? Mai mult decat sigur pana acum ar fi fost 
deja exmatriculat, trimis la controale psihiatrice, iar toti elevii din Romania ar fi fost pusi la zid de 
deontologii de serviciu. 
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