
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro,  

 

 
 

REVISTA PRESEI 
 23 ianuarie 2020 

 
 

ȘTIRI PE SURSE: Ministrul Educației, măsuri URGENTE, după problemele URIAȘE din școli 
inistrul Educației, Monica Anisie, le-a transmis inspectorilor școlari generali într-o videoconferință, că 
este imperios necesar ca orele să nu înceapă în școli imediat după ce a fost efectuată deratizarea. 
Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, luând cunoștință de cazurile de gripă apărute 
în ultima perioadă în diferite unități de învățământ, a dispus următoarele măsuri: organizarea unei 
videoconferințe alături de ministrul Sănătății, Victor Costache, și încheierea unui protocol de 
colaborare între cele două ministere pentru prevenirea și combaterea acestor situații pe viitor. 
Monica Cristina Anisie au organizat miercuri o videoconferință cu inspectorii școlari generali, 
reprezentanții organizațiilor sindicale și asociațiilor de părinți. 
„Solicitarea mea către inspectoratele școlare județene vizează: nevoia de monitorizare cu atenție a 
situațiilor de criză ce pot apărea, informarea Ministerului Educației și Cercetării în privința acestor 
cazuri și menținerea unei legături permanente cu direcțiile județene de sănătate publică precum și cu 
directorii unităților de învățământ. De asemenea, este imperios necesar să nu mai înceapă cursurile 
imediat după realizarea acțiunilor de dezinfecție și dezinsecție din unitățile de învățământ”, a 
declarat Anisie potrivit unui comunicat de presă. Cei doi miniștri au declarat că este redactat deja un 
Protocol de Colaborare care detaliază măsurile de aplicat, acesta urmând să fie transmis către 
inspectoratele școlare județene și direcțiile județene de sănătate publică în cursul zilei de miercuri. 
Victor Sebastian Costache a informat că Ministerul Sănătății a luat măsurile specifice necesare pentru 
combaterea epidemiei de gripă: „Este important să avem o legătură operativă pe axa inspectorate 
școlare județene/școli - direcții de sănătate publică. Astfel, putem realiza prevenirea și combaterea 
potențialelor cazuri de îmbolnăvire cu implicarea tuturor factorilor. Ca practician, eu însumi știu cât 
de mult contează să respectăm măsurile minime de igienă. 
Ministerul Sănătății are programată pentru perioada următoare, în cadrul ședinței Comisiei de 
medicină de urgență și dezastre, din 4 februarie, discutarea cu reprezentanții Ministerului Educației și 
Cercetării a noului ordin privind asistența medicală acordată în școlile din țară. (Lucian Negrea).  
 
ȘTIRI PE SURSE: Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, în 
contextul cazurilor de gripă apărute în unităţile şcolare 
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, şi cel al Sănătăţii, Victor Costache, au anunţat că a fost redactat 
un protocol de colaborare între cele două ministere, în contextul numeroaselor cazuri de gripă 
apărute în unităţile şcolare. Protocolul detaliază măsurile de aplicat şi va fi transmis către 
inspectoratele şcolare judeţene şi direcţiile judeţene de sănătate publică, potrivit news.ro. 
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, a dispus, în contextul cazurilor de gripă 
apărute în ultima perioadă în diferite unităţi de învăţământ, organizarea unei videoconferinţe alături 
de ministrul Sănătăţii, Victor Sebastian Costache, şi încheierea unui protocol de colaborare între cele 
două ministere, în vederea prevenirii şi combaterii acestor situaţii pe viitor. 
Miercuri, Monica Anisie şi Victor Costache au organizat o videoconferinţă cu inspectorii şcolari 
generali, reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor de părinţi, în urma numeroaselor cazuri 
de gripă şi a deciziilor de suspendare a cursurilor în mai multe unităţi de învăţământ. 
Anisie a subliniat că toţi factorii decizionali trebuie să aplice măsurile adecvate acestui context pentru 
a asigura starea de bine a copiilor în şcoli şi pentru a diminua riscul de epidemie. 
"Solicitarea mea către inspectoratele şcolare judeţene vizează nevoia de monitorizare cu atenţie a 
situaţiilor de criză ce pot apărea, informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în privinţa acestor 



cazuri şi menţinerea unei legături permanente cu direcţiile judeţene de sănătate publică, precum şi 
cu directorii unităţilor de învăţământ. De asemenea, este imperios necesar să nu mai înceapă 
cursurile imediat după realizarea acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie din unităţile de învăţământ", 
a spus Anisie, citată într-un comunicat transmis de MEC. 
Cei doi miniştri au declarat că este redactat deja un Protocol de Colaborare între cele două ministere, 
care detaliază măsurile de aplicat şi care va fi transmis către inspectoratele şcolare judeţene şi 
direcţiile judeţene de sănătate publică în cursul zilei de miercuri. 
Ministrul Victor Costache a informat că Ministerul Sănătăţii a luat măsurile specifice necesare pentru 
combaterea epidemiei de gripă. 
"Este important să avem o legătură operativă pe axa inspectorate şcolare judeţene/şcoli - direcţii de 
sănătate publică. Astfel, putem realiza prevenirea şi combaterea potenţialelor cazuri de îmbolnăvire 
cu implicarea tuturor factorilor. Ca practician, eu însumi ştiu cât de mult contează să respectăm 
măsurile minime de igienă", a spus Victor Sebastian Costache. 
La videoconferinţă au mai participat secretarii de stat Luminiţa Barcari şi Irina Elisabeta Kovacs 
(Ministerul Educaţiei şi Cercetării), Nelu Tătaru (Ministerul Sănătăţii), directorul Inspecţiei Sanitare de 
Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, Mioara Comana, şi directorul Direcţiei de Sănătate Publică a 
Municipiului Bucureşti, Cristina Pelin. 
Potrivit comunicatului, examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenţă medicală în 
şcoli se realizează în conformitate cu prevederile ordinului comun MEC - MS nr. 5.298/2011, care 
aprobă Metodologia de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite 
şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 
Ministerul Sănătăţii are programată pentru şedinţa Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre, din 
4 februarie, discutarea cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării a noului ordin privind 
asistenţa medicală acordată în unităţile de învăţământ. 
Cursurile sunt suspendate, parţial, timp de trei zile, în opt şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, din cauza 
numărului mare de cazuri de gripă. De asemenea, într-o altă grădiniţă cursurile au fost suspendate 
integral, din acelaşi motiv. (Ioana Necula).  
 
GÂNDUL: Ministrul Educaţiei, către inspectorii şcolari: Să nu mai înceapă cursurile imediat după 
acţiunile de dezinfecţie 
Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, le-a transmis inspectorilor şcolari generali într-o videoconferinţă, 
că este imperios necesar ca orele să nu înceapă în şcoli imediat după ce a fost efectuată deratizarea.  
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, luând cunoştinţă de cazurile de gripă apărute 
în ultima perioadă în diferite unităţi de învăţământ, a dispus următoarele măsuri: organizarea unei 
videoconferinţe alături de ministrul Sănătăţii, Victor Costache, şi încheierea unui protocol de 
colaborare între cele două ministere pentru prevenirea şi combaterea acestor situaţii pe viitor. 
Monica Cristina Anisie au organizat miercuri o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali, 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor de părinţi. 
„Solicitarea mea către inspectoratele şcolare judeţene vizează: nevoia de monitorizare cu atenţie a 
situaţiilor de criză ce pot apărea, informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în privinţa acestor 
cazuri şi menţinerea unei legături permanente cu direcţiile judeţene de sănătate publică precum şi cu 
directorii unităţilor de învăţământ. De asemenea, este imperios necesar să nu mai înceapă cursurile 
imediat după realizarea acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie din unităţile de învăţământ”, a 
declarat Anisie potrivit unui comunicat de presă. 
Cei doi miniştri au declarat că este redactat deja un Protocol de Colaborare care detaliază măsurile 
de aplicat, acesta urmând să fie transmis către inspectoratele şcolare judeţene şi direcţiile judeţene 
de sănătate publică în cursul zilei de miercuri. 
Victor Sebastian Costache a informat că Ministerul Sănătăţii a luat măsurile specifice necesare pentru 
combaterea epidemiei de gripă: „Este important să avem o legătură operativă pe axa inspectorate 
şcolare judeţene/şcoli - direcţii de sănătate publică. Astfel, putem realiza prevenirea şi combaterea 
potenţialelor cazuri de îmbolnăvire cu implicarea tuturor factorilor. Ca practician, eu însumi ştiu cât 
de mult contează să respectăm măsurile minime de igienă. 



Ministerul Sănătăţii are programată pentru perioada următoare, în cadrul şedinţei Comisiei de 
medicină de urgenţă şi dezastre, din 4 februarie, discutarea cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării a noului ordin privind asistenţa medicală acordată în şcolile din ţară.  
 
DIGI 24: Fără cursuri după igienizarea claselor 
Ministrul Educaţiei cere şcolilor să nu mai înceapă cursurile imediat după acţiunile de igienizare. 
Solicitarea a fost făcută de Monica Anisie într-o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali. 
Reprezentanţii sindicatelor şi ai asociaţiilor de părinţi şi vine în contextul în care s-au înmulţit cazurile 
de elevi care s-au simţit rău după ce în şcolile în care învaţă s-a făcut dezinsecţie şi deratizare. Cele 
mai recente cazuri au fost în Bucureşti dar şi în Arad. Ministerul Educaţiei dar şi cel al Sănătăţii au 
anunţat încheierea unui protocol de colaborare, având în vedere şi numărul mare de elevi bolnavi de 
gripă. 
 
PRIMA TV: Gripa se extinde în România 
Redactor: Autorităţile iau măsuri după ce în mai multe unităţi de învăţământ au fost semnalate cazuri 
de gripă. În acest sens ministrul Educaţiei şi ministrul Sănătăţii au încheiat un protocol de colaborare 
pentru a preveni şi pentru a combate astfel de situaţii pe viitor. Ce măsuri s-au luat? 
Reporter: Până acum nu au mai fost semnalate şi alte cazuri. Autorităţile rămân în alerte. În Bucureşti 
au fost închise 10 unităţi de învăţământ pentru cel puţin 3 zile. Asta după ce mai mulţi şcolari şi 
preşcolari au fost depistaţi cu gripă. Ministrul Educaţiei recomandă să se aplice măsurile minime de 
igienă pentru a diminua riscul de epidemie. Mai mult decât atât, a spus că va păstra o legătură 
permanentă cu inspectoratele şcolare judeţene pentru a monitoriza situaţia. În toată ţara, sunt mii 
de copii duşi la spital cu simptome de boli respiratorii. Aproximativ jumătate din testele rapide sunt 
pozitive, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un sezon pre-epidemic. 
Amalia Şerban, reprezentant Ministerul Sănătăţii: Deci la acest moment putem doar să ne luăm 
măsurile de precauţie, să ne îmbrăcăm foarte bine, să ne protejăm, să purtăm mască dacă suntem 
bolnavi. Să nu ne trimitem copiii la şcoală dacă sunt bolnavi de asemenea şi să ne luăm celelalte 
măsuri de igienă. 
 
ȘTIRI PE SURSE: Mai mulți liberali s-au plâns lui Ludovic Orban că miniștrii nu răspund la telefon: 
'Anisie e un dezastru la comunicare' 
Mai mulți liberali s-au plâns că miniștrii nu mai comunică în partid cu parlamentarii și cu aleșii locali, 
asta pentru că, de cele mai multe ori, au telefonul închis. Premierul Ludovic Orban le-a promis 
colegilor de partid că va pune la punct o procedură de comunicare prin care să fie evitate astfel de 
probleme, transmite Radio Europa Liberă. 
Nemulțumirile unor liberali au ieșit la iveală la ultima ședință a Biroului Executiv, demnitarii 
plângându-se că au ajuns să fie programați de miniștri și după câteva săptămâni. Astfel, aleșii i-au 
transmis liderului PNL că se lovesc uneori de chestiuni urgente în forul legislativ, cum ar fi faptul că 
nu primesc  puncte de vedere de la ministere pentru a vota în cunoștință de cauză 
„Sunt probleme mari cu Costache (n.r. – Ministrul Sănătății), Anisie (n.r. – ministrul Educației), Ștefan 
Ion (n.r. – ministrul Dezvoltării) și Violeta Alexandru (n.r. – ministrul Muncii). Mai mulți lideri i-au spus 
lui Orban că nu este normal ca premierul să le răspundă la telefon, dar să nu aibă parte de același 
tratament din partea miniștrilor. Problema a fost ridicată și de mai mulți aleși locali. Costache nu e 
membru de partid și nu înțelege că trebuie să vorbească cu noi. Primarii nu înțeleg de ce nu îi ajută 
Ștefan Ion, iar Anisie e un dezastru la comunicare”, au declarat sursele politice pentru Radio Europa 
Liberă. (Cristi Șelaru)  
 
PUTEREA: Miniștrii lui Orban încep să fie CRITICAȚI dur chiar de liberali: „E DEZASTRU!” 
Atitudinea unor miniștri din Cabinetul Orban, mai exact lipsa lor de comunicare cu structurile 
partidului au stârnit un val de critici chiar din partea propriiilor colegi colegi de partid. 
Nervii unor liberali au ieșit la iveală la ultima ședință a Biroului Executiv, aceștia plângându-se că au 
ajuns să fie programați de miniștri și după câteva săptămâni. 
„Discuțiile s-au aprins deoarece problema durează de ceva timp. În luna decembrie am înțeles că abia 
au ajuns la minister și că nu sunt obișnuiți să comunice cu parlamentarii. Au trecut însă două luni și ar 



trebui să își dea seama de ce sunt acolo și că trebuie să existe o relație între miniștri și parlamentari. 
Nu ne putem trezi că PSD ne pune în brațe proiecte de lege pe care noi nu știm cum trebuie să le 
votăm. Nici pe vremea PSD nu exista ca un ministru să nu ne răspundă la telefon”, au declarat surse 
din conducerea PNL pentru Europa Liberă. 
La ultimul Birou Executiv, problema a fost ridicată de vicepreședintele BEX, Virgil Guran, iar la 
penultima ședință subiectul a fost pus în discuție chiar de liderul de grup al PNL din Camera 
Deputaților, Florin Roman. Subiectul se discută însă mai aprins pe holurile Parlamentului sau la 
întâlnirile informale cu primarii. 
„Sunt probleme mari cu Costache (n.r. – Ministrul Sănătății) , Anisie (n.r. – ministrul Educației), Ștefan 
Ion (n.r. – ministrul Dezvoltării) și Violeta Alexandru (n.r. – ministrul Muncii). Mai mulți lideri i-au spus 
lui Orban că nu este normal ca premierul să le răspundă la telefon, dar să nu aibă parte de același 
tratament din partea miniștrilor. Problema a fost ridicată și de mai mulți aleși locali. Costache nu e 
membru de partid și nu înțelege că trebuie să vorbească cu noi. Primarii nu înțeleg de ce nu îi ajută 
Ștefan Ion, iar Anisie e un dezastru la comunicare”, au adăugat sursele citate. Printre cei mai lăudați 
miniștri pentru că sunt receptivi în comunicarea cu partidul a fost Florin Cîțu, ministrul de Finanțe. 
Opiniile aleșilor locali sunt mai importante în an electoral, în primul rând pentru că pe umerii lor stă 
mobilizarea votanților în favoarea partidului. (E.Ş.)  
 
SPUTNIK: Fost ministru al Educației arată clar că legea nu protejează profesorii 
Liviu Pop susține, într-o postare de pe pagina sa de Facebook, că, în ceea ce privește un articol din 
Legea Educației Naționale, nu există sancțiuni pentru încălcarea sa. 
Recenta vizită întreprinsă de ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, în județul Ialomița, a 
stârnit nenumărate reacții, multe susținând că demnitarul ar fi încălcat legea. Fostul ministru al 
Educației, Liviu Pop, prezintă, într-o postare de pe pagina sa de Facebook, ce cuprinde articolul 272 la 
alin. (1) de la Secțiunea a 9- a – ”Dreptul la securitate al cadrelor didactice”. 
”Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nici o autoritate 
școlară sau publică”, se arată în respectivul document. 
La rândul său, Liviu Pop spune că în lege nu există sancțiuni pentru cei care încalcă acest articol. 
”Nu există nici măcar o sancțiune pentru cei care încalcă acest articol. O dovadă în plus că Legea 
Educației Naționale, angajată prin răspundere în 2011 de către guvernul PDL/PNL este proastă! Avem 
nevoie de o nouă lege!”, a scris fostul ministru. Sursa citată a întrebat internauții ce sancțiune cred ei 
că ar trebui să primească o persoană care nu respectă acest articol din Legea Educației Naționale. 
Părerile au fost împărțite, mulți internauți replicându-i fostului ministru că nu a luat măsuri cât timp a 
fost la guvernare. (Georgiana Arsene)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURNALUL NAȚIONAL: 'Gripa chinezească', simptome similare cu gripa sezonieră 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA LIBERĂ: Un nou program pentru elevi, de la Guvern: masa fără masă 
 

 
 
HOTNEWS: Ce s-a întâmplat în Școala 133 din București? Reprezentant al firmei de igienizare: „Cred 
că este o chestie de isterie” 
Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul Școlii 133 din 
București, de unde 23 de copii au ajuns marți la spital cu dureri de cap și usturimi ale nasului și 
ochilor. S-ar fi intoxicat de la substanțele chimice răspândite în clase cu o zi în urmă. Oficialii anunță 
și primele măsuri. Firmei de igienizare i s-a reziliat contractul cu primăria. Reprezentanții firmei spun 
însă că situația nu este chiar așa de gravă şi cred că nu substanțele folosite au fost de vină. 
Aproape de ieșirea din oraș se află unul din punctele de lucru ale firmei care s-a ocupat de igienizarea 
Şcolii 133. Reprezentanții firmei spun că nu au prea multe lucruri să își reproșeze, ba mai mult, 
cauzele pentru care elevii au ajuns la spital ar fi altele. 
Discuție reporter – reprezentant firmă de igienizare: 
- Eu cred că este o chestie de isterie sau pur și simplu de a arăta cu degetul. 
- Copiii aceia nu s-au îmbolnăvit, să nu fi avut problemele de sănătate? 
- E de făcut un studiu, ce au mâncat copiii aia mici față de ăștia mari, dacă au băut lapte, nu știu! Nu 
știu dacă chiar au ajuns cu probleme cauzate de inhalarea cu aceste substanțe. 



- Ei au reclamat dureri! 
- În dimineața acelei zile au fost grupe de copii mai mici. Aceia nu au acuzat nimic, iar la 12:00 s-au 
activat acele substanțe și au explodat toți elevii. Eu vorbesc de explozia acelei substanțe. 
- Există o explicație pentru situația aceasta? 
- Din punctul meu de vedere, nu, doar dacă acea substanță s-ar fi declanșat la o temperatură mai 
mare, de nu știu câte grade. Nu a fost, dar după ce au venit copiii, să fi crescut temperatura și să 
explodeze acele substanțe. 
Astfel de păreri sunt însă contrazise de alți specialiști din domeniu. „Se folosește substanță pentru 
profilaxia sanitar-umană și respecți ce scrie pe sticla aia. Dacă acolo scrie să pui 100 de mililitri la 10 
litri de apă, păi atât pui! Nu spui, pun dublu sau de trei ori că își face efectul mai bine, nu este 
adevărat! Nu-și face efectul, face rău la oameni! Nici nu se pot combina! Pentru că ăla este 
dezinfectant și omoară microbii, iar celălalt este otravă, care are microbi!”, spune un alt specialist în 
igienizare. 
Două greșeli majore 
Oficialii spun că operațiunea de dezinsecție și dezinfecție a școlii 133 a început luni seară de la ora 19 
și s-a încheiat după aproape două ore. Însă sunt remarcate două greșeli majore. 
„Și în situația asta în care au luat decizia să vină în timpul săptămânii, seara să facă operațiunea asta? 
Au greșit! Este clar greșit! Nu sunt profesioniști! Vino vineri seară, sâmbătă dimineață, și fă, domnule. 
Până luni dimineață, până vin copii la școală se duce și mama ei” - este de părere un specialist în 
igienizare. 
„Un dezinfectant și un insecticid. Ce căuta insecticidul? Dacă tu ai vrut să faci de gripă, folosești un 
dezinfectant. De ce să folosești un insecticid acum, pe vremea asta, când nu există furnici, gândăcei, 
pe frigul ăsta, nu există!” - spune un alt specialist. 
Oficialii Primăriei Sectorului 4 spun că este prima oară când au probleme de când colaborează cu 
firma respectivă. „Primăria a lucrat cu această firmă și în 2019. A avut un număr de 94 de treceri la 
nivelul celor 74 de clădiri ce aparțin sectorului 4. În mod evident firma nu și-a îndeplinit corect 
sarcinile, am decis rezilierea contractului”, a anunțat primarul Daniel Băluță. 
Polițiștii Capitalei au început și ei o anchetă. Au deschis un dosar pentru vătămare corporală. 
Deocamdată au ridicat documentele de la firma în cauză, Primărie și Școala 133. În zilele următoare și 
reprezentanții firmei vor fi chemați la audieri. 
  
ROMÂNIA TV: Greşeala elementară făcută la dezinsecţia din şcoală 
Redactor: Poliţia s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru vătămare din culpă în cazul elevilor 
intoxicaţi după dezinsecţie într-o şcoală din Bucureşti. Primele date arată că angajaţii firmei de 
curăţenie ar fi făcut o greşeală elementară: au combinat două substanţe pe care nu ai voie să le 
amesteci. Şcoala a fost închisă până luni. 
Daniel Băluţă, primar Sector 4: Ieri au ajuns la spital un număr de 24 de copii; astăzi mai sunt 
internaţi la Spitalul Marie Curie doi copii, iar la Spitalul Grigore Alexandrescu... cel mai important 
lucru este că copiii sunt în afara oricărui pericol. Firma nu şi-a îndeplinit corect sarcinile. Am decis 
rezilierea contractului. 
Reporter: Din informaţiile pe care le aveţi până acum, care a fost problema? S-a folosit o soluţie în 
concentraţie prea mare, ce s-a întâmplat? 
Daniel Băluţă: Ceea ce vă pot spun este următorul lucru şi daţi-mi voie să repet: faptul că 24 de copii 
au ajuns la spital înseamnă că există o eroare. S-a greşit în mod evident, indubitabil. 
Reporter: Potrivit Procesului Verbal de Dezinsecţie au fost utilizate substanţele /.../ care nu trebuie 
folosite niciodată împreună, devin extrem de toxice. Şcoala a fost închisă pentru 72 de ore, asta până 
când se vor asigura autorităţile că au fost curăţate toate substanţele care le-au provocat copiilor 
dureri de cap şi stări de rău. A fost deschis şi un dosar penal în acest caz. 
Purtător de cuvânt, Poliţia Capitalei: În urma evenimentului înregistrat ieri la Şcoala Gimnazială nr. 
133, poliţiştii Capitalei, prin Serviciul de Investigaţii Criminale al Sectorului 4 s-au sesizat din oficiu 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 
Reporter: Zilele următoare vor fi chemaţi la audieri angajaţii firmei de dezinsecţie. Cercetările se 
desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. 



ANTENA 1: 4 copii încă internaţi, după dezinsecţie 
Redactor: Patru copii sunt încă internaţi după ce dezinfecţia din sălile de clasă ale Şcolii 133 din 
Capitală a băgat ieri 18 elevi în spital. Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare 
corporală din culpă, iar poliţiştii şi inspectorii DSP au făcut verificările necesare. Potrivit primelor 
concluzii, firma care a făcut dezinfecţia claselor nu ar fi respectat protocolul. 
Reporter: Cei trei copii care se află încă aici la Spitalul Marie Curie au fişele de externare pregătite şi 
vor pleca acasă în cursul zilei de astăzi. Ei au fost declaraţi sănătoşi de către medici, le-au fost făcute 
teste toxicologice care au fost trimise către Spitalul Grigore Alexandrescu acolo unde rămâne însă 
internat cel de-al patrulea copil acesta suferind deja de o afecţiune respiratorie de aproximativ o lună 
motiv pentru care această expunere la substanţele respective au necesitat o perioadă mai lungă 
pentru ca acesta să rămână sub observaţie. Între timp, primăria a reziliat contractul cu firma care s-a 
ocupat în şcoală cu dezinfecţia. De asemenea, reprezentanţii primăriei spuneau că vor face tot 
posibilul să găsească o altă firmă care să se ocupe până mâine în continuare de dezinsecţii şi de 
dezinfecţii în instituţiile publice din sectorul 4. Ancheta este în desfăşurare, iar surse din Ministerul 
Sănăţii ne spun că au fost găsite mai multe nereguli printre care şi faptul că angajaţii nu au lăsat în 
urmă acele procese verbale în care trebuia trecută inclusiv concentraţia şi cantitatea de substanţă 
folosită. 
 
TVR 1: Dosar penal în cazul intoxicării din şcoală 
Dezinfecţia care s-a lăsat cu copii ajunşi la urgenţă la Şcoala 133 din Capitală a ajuns pe mâna 
poliţiştilor. În acest caz a fost deschis deja un dosar penal in rem, care cercetează deocamdată fapta, 
pentru a găsi eventualii vinovaţi. Între timp, autorităţile locale au anunţat că au reziliat contractul cu 
firma bănuită că a folosit incorect substanţele periculoase. 
Imediat după ce spiritele s-au calmat la Şcoala 133 din Capitală, poliţiştii au intrat pe fir. Ei încearcă să 
înţeleagă cum a fost posibil ca 18 elevi să ajungă la spital după câteva ore petrecute în sala de clasă. 
Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei: Poliţia capitalei prin intermediul serviciului 
de investigaţii criminale s-au sesizat din oficiu asupra infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 
Colegii mei ridică documente de la părţile implicate în acest eveniment. 
Dezinfecţia şi dezinsecţia au fost făcute de o firmă privată, angajată de primărie. Acum, autorităţile 
locale au decis de urgenţă rezilierea contractului. 
Daniel Băluţă, primar sector 4: În mod evident firma nu şi-a îndeplinit corect sarcinile. Am decis 
rezilierea contractului şi demararea în regim de urgenţă a unei noi proceduri. 
Potrivit primăriei, substanţele folosite sunt BionetA15 şi Insektum. Chiar dacă au fost folosite în 
procesul de dezinfecţie, medicii toxicologi spun că doar prima substanţă este destinată dezinfecţiei. 
Cealaltă este folosită doar pentru dezinsecţie. 
Radu Ţincu, medic toxicolog: Incidentele apar întotdeauna când ceva nu se respectă. Fie timpii de 
acţiune, fie concentraţiile, fie amestecul s-au distribuit aceste substanţe, fie cantităţile poate au fost 
mai mari, fie nu s-a aerisit corespunzător incinta. 
Contactaţi de Ştirile TVR, reprezentanţii firmei Dezinsecţie şi Deratizare SRL nu au dorit să vorbească 
cu noi despre modul în care au făcut dezinfecţia. 
Potrivit surselor noastre, firma este din judeţul Giurgiu şi a fost contractată de Primăria Sectorului 4 
în urmă cu o săptămână pentru a dezinfecta 70 de locaţii ale unităţilor de învăţământ. Acesteia i-a 
fost dat prin atribuire directă un contract în valoare de 30.000 de euro. 
Cu aceeaşi firmă, Primăria Sectorului 4, tot în urmă cu o săptămână, a încheiat un contract de 13.000 
de euro, dat prin atribuire directă pentru deratizarea şcolilor din sector. 
 
PRO TV: Copil traumatizat la şcoală 
Redactor: Un nou caz de bullying-ul atrage atenţia autorităţilor. Un copil de 8 ani din Ilfoveni, judeţul 
Dâmboviţa, ar fi fost bătut şi umilit de colegi, ajungând chiar să fie închis în toaleta şcolii, susţine 
mama lui. Ca să scape de probleme, femeia l-a transferat la o altă unitate dintr-un sat învecinat, însă 
nici aici copilul ei nu are linişte, susţine femeia. Reprezentanţii şcolii susţin că au grijă de cel mică şi că 
îl ajută să se integreze în noul grup de colegi ca să nu se repete asemenea hărţuiri niciodată. 
Totul a început în toamnă, când, după deschiderea anului şcolar, copilul, elev în clasa a II-a, s-a plâns 
părinţilor că ar fi fost batjocorit de colegi. De atunci băiatul are coşmaruri şi este mereu neliniştit, 



susţin rudele. După nenumărate discuţii cu profesorii din conducerea şcolii, directoarea i-a propus 
femeii să îşi transfere băiatul la o altă unitate dintr-un sat învecinat. 
Luisa Bărboiu, primarul localităţii Nucet: Acest copil nu se mai înţelegea cu colegii lui, dar nici colegii 
lui cu el pentru că tot timpul erau agasaţi, agresaţi, îmboldiţi, tot felul de lucruri de genul ăsta. 
Mutat la noua şcoală, mama băiatului susţine că şi aici are probleme şi că, în loc să primească sprijin 
şi atenţie mai mare din partea dascălilor, băiatul a fost la un moment dat uitat în şcoală, iar 
microbuzul a plecat fără el. 
Cristina Dinu, învăţătoare: A începtu să aibă nişte accese de violenţă, limbaj vulgar, nişte gesturi 
nelalocul lor. 
Nicoleta Matei, directorul şcolii: Astăzi a uitat să se uite în microbuzul şcolar. Pur şi simplu. S-a dus la 
clasa a V-a aşa cum face de obicei, copiii de la clasa a V-a termină la ora 14,00 şi el a uitat să meargă 
la microbuzul de la ora 13,00. 
Psihologii spun că băiatul va avea nevoie de o lungă perioadă de consiliere psihologică pentru a fi 
ajutat să treacă peste traumele suferite. Pe de altă parte, este esenţial rolul familiei şi al celor din 
nouă colectivitate în care a fost transferat. 
Între timp, mama copilului a depus reclamaţii la Ministerul Educaţiei, la Inspectoratul Şcolar şi susţine 
că are de gând să facă plângere şi la poliţie dacă băiatul va mai fi agresat. 
 
PRO TV: Drumul spre şcoală, un calvar 
Aproape jumătate de milion de elevi din România fac zilnic naveta la şcoală. Statistica aparţine Băncii 
Mondiale şi arată, o dată în plus, o realitate revoltătoare într-o ţară membră a Uniunii Europene: în 
10 judeţe, cele mai multe din Moldova, mii de copii nu au acces la mijloace de transport care să îi 
ducă la cursuri. 
12 elevi din comuna Grajduri, judeţul Iaşi, au plecat dimineaţă spre şcoală, puţin după ora 6, pe frig şi 
pe un vânt cumplit. Prin câmp deschis, şi-au luminat calea cu telefoanele pe o distanţă de patru 
kilometri. Au ajuns la şcoală când cântau cocoşii, iar copiii de vârsta lor de la oraş abia se trezeau. 
Niciunul dintre ei nu ştie cum arată un microbuz şcolar. Alexandru e în clasa a VIII-a. De 4 ani merge, 
împreună cu alţi copii din sat, prin ploaie sau nămeţi, ca să înveţe carte. Deşi comuna are două 
microbuze şcolare, unul este scos din uz, din cauza vechimii. Iar pentru celălalt nu există, 
deocamdată, şofer în organigramă primăriei. 
Constantin Zamfirache, primar comună Grajduri: Al doilea e în conservare, acum e în revizie. Ar 
trebui să înfiinţăm un post de şofer. 
În fiecare şcoală din România sunt, în medie, peste 93 de elevi şi aproape 8 cadre didactice care fac 
naveta, arată raportul Băncii Mondiale din 2018. Iar numărul lor creşte în cazul liceelor. Drumul spre 
şcoală este o experienţă crudă pentru mii de copii din Iaşi, Suceava, Neamţ, Vrancea, Buzău, 
Dâmboviţa şi Mehedinţi. 
Mai mulţi copii din comună Schitu Ducă, judeţul Iaşi, merg şi ei la şcoală pe jos sau cu căruţa. 
Corina Olaru, mama unei eleve: În fiecare zi, la 7:30, ne trezim, ne înhămăm calul şi plecăm cu copiii 
trei kilometri şi ceva. Sunt mulţi copii care merg pe jos. 
Într-un sat din comună Dealu Morii, judeţul Bacău, autorităţile nu trimit microbuzul şcolar din cauza 
drumurilor neasfaltate. Elevii vin la ore pe jos, cu haine şi încălţăminte de schimb. 
Călin Ionel, tatăl a doi elevi: Mergem la vale prin noroi, cu cizme de gumă. 
Analiza Băncii Mondiale a fost făcută în peste 6.700 de şcoli din ţară, din 2.600 de localităţi. 
 
JURNALUL.RO: Directoarea Colegiului Goethe, înregistrată de elevi când spune că a dat afară un 
profesor cu trei facultăți și 9,45 la Titularizare: „Eu am avut grijă să nu mai vină aici” 
„Eu am avut grijă să nu mai vină aici. Mai departe!“, așa le-a răspuns Ramona Costache, directorul 
Colegiului Goethe, care vorbește o germană de baltă, elevilor care erau nemulțumiți de profesoara 
care l-a înlocuit, la clasă, pe Luigi Bambulea. De Florinela Iosip, Andrada Lăutaru, Răzvan Luțac, Joi, 23 
ianuarie 2020, 06:55 Unul dintre elevii Colegiului Goethe și-a înregistrat directoarea, în toamna 
anului 2017, la mai bine de un an după ce profesorul de Limba Română Luigi Bambulea – care a 
absolvit trei facultăți (Litere, Istoria Artei și Teologie) și a luat nota 9,45 la proba scrisă (media totală 
9,58) a examenului de Titularizare – a aflat de la conducerea instituției de învățământ că nu i se mai 
prelungește contractul la catedră, fără a primi o explicație. Astfel, Ramona Costache, directorul 



Colegiului Goethe, poate fi auzită în acea înregistrare, spunând că a avut grijă ca profesorul ”(…) să nu 
mai vină aici”. Reamintim că orele profesorului Bambulea au fost împărțite, după plecarea acestuia, 
între Cristina Florescu, care a luat cu aproape trei puncte mai puțin decât profesorul Bambulea (6,90) 
la proba scrisă de la Titularizare în 2016, același an în care și profesorul Bambulea a susținut 
examenul, și Simina Croitoru, profesoară ieșită la pensie cu relații la nivelul sindicatelor din educație. 
Am documentat acest episod în articolul de aici. .  
Redăm mai jos discuția înregistrată de elev:  
Ramona Costache: Bun. Mergem mai departe, că eu știu că acolo e buba. Hai, mergem mai departe.  
Ramona Costache: Voi aveți impresia că noi suntem vai și voi sunteți șmecheri. 
Elev: Noi îl avem pe domnul Bambulea din clasa a IX-a. 
Ramona Costache: Dar nu mă interesează. Eu am avut grijă să nu mai vină aici. Mai departe! 
Elevul care a înregistrat discuția în 2017 era în clasa a XI-a. Chiar dacă nu l-a avut diriginte pe Luigi 
Bambulea, tânărul, ca mulți alți elevi, l-a îndrăgit pe profesorul care i-a predat Limba și literatura 
română din clasa a IX-a și i-a pus la dispoziție înregistrarea pe care profesorul o dă acum presei. De 
altfel, despărțirea de Colegiul Goethe a fost grea și pentru profesorul Bambulea. Înainte să plece, 
acesta le-a lăsat un mesaj pe Facebook elevilor.  
 
DILEMA VECHE: Civilizația începe de la budă 
Unul dintre indicatorii civilizației este, fără îndoială, locul acela, nu degeaba spunîndu-se că civilizația 
începe de la budă, scuzați‑mi exprimarea, care la acest punct al discuției nu poate fi altfel decît așa 
cum arată în bună parte a ruralului românesc acest loc al intimității. Cine e familiarizat cu mediul 
rural românesc, în dimensiunea sa profundă, cu zonele sale izolate sau poate nici nu chiar izolate, știe 
că multe gospodării au încă toaleta (aș scrie WC-ul, dar în DEX nu există termenul) în fundul curții sau 
al grădinii, în destule situații încă între patru pereți strîmți de scîndură, poate cu imagini de reviste cu 
femei în costume de baie sau cu mașini lipite pe ei în interior. Vor mai fi fiind încă și unele care în loc 
de hîrtie igienică au ziare tăiate în pătrățele? Poate că da. 
Nu departe de această imagine rustică se situează realitatea multor școli din țară, așa cum se știe și 
cum vedem, în diverse ocazii, pe la televizor. E una dintre marile rușini ale sistemului nostru 
educațional, pe care nu am reușit, ca societate, să o rezolvăm nici la 30 de ani de la revoluție, deși se 
face caz de ea de cîte ori se poate. 
Inspector școlar fiind, și nu-s chiar mulți ani trecuți de atunci, îmi aduc aminte cum făceam deplasări 
în teritoriu pentru a face inventarul acestor locuri, ocazie cu care am și aflat că ele se clasifică în două 
categorii, umede și uscate. Vă las pe voi să vă imaginați care o fi specificul unora și care al altora. Dar 
am văzut cu acea ocazie destule situații grotești, de film european, cum ar spune unii. Într-unele școli 
se construiseră toalete noi, dar care nu aveau de fapt canalizare, adesea situate în afara clădirii cu 
sălile de curs, la distanță, în altele cele noi erau încuiate și se foloseau tot cele de scînduri, 
tradiționale, iar în altele pur și simplu nu existau decît cele vechi, uneori sub forma budelor (iertați-
mă, termenul e în DEX) turcești. Îmi povestea deunăzi o colegă din alt județ, fostă la rîndul ei 
inspectoare, cum găsise într-un sat nu foarte îndepărtat de reședința de județ o toaletă rustică în 
care pătratul de scînduri cu gaură la mijloc era oblic, în pantă, cum ar veni, explicația directorului -
fiind că astfel evită ca elevii să se urce cu picioarele pe el. Ingenios, nu-i așa? 
Desigur, în aceste comunități, cum spuneam, adesea izolate, nici gospodăriile nu stau mai bine, și am 
auzit, de asemenea, replici de genul „Ăștia nu au nici acasă altfel de budă, nu știu să păstreze o 
toaletă“, dovedind o mentalitate la fel de evoluată ca buda, incapabilă să înțeleagă faptul că 
emanciparea comunității poate veni tocmai prin oferirea unor servicii cît mai decente măcar în 
instituțiile publice, măcar în școală. 
Desigur, la o privire mai atentă, aceste comunități, cu școlile și toaletele lor, prezintă o realitate 
globală încă foarte departe de ceea ce în mod curent înțelegem astăzi prin civilizație. Ajungi într-
unele dintre ele greu, pe drumuri pietruite poate sau cu asfalt precar, distrus, distrugîndu-ți și tu 
mașina sau, dacă e iarnă și au dat nămeții, poate nici nu poți ajunge, riscînd să te împotmolești. Cum 
se deduce deja, sînt probleme mari de infrastructură, absența căilor de acces decente, absența 
canalizării, poate chiar a electricității. În aceste comunități există însă școli, uneori cu cîteva zeci de 
copii doar, o mînă poate, cu profesori din comunitate, căci aceia din urban nu pot face naveta, fiind 
prea departe și prea greu de ajuns în perioade ale anului în care vremea e nemiloasă. 
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În 2011, cînd a apărut Legea nr. 1, a educației, patronată de Daniel Funeriu, se propunea prin ea 
constituirea unor consorții școlare. Sigur, conceptul era extrem de îndrăzneț, părea oarecum futurist 
și a fost înțeles, după părerea mea, doar parțial. Totuși, eu cred că viza o gîndire prospectivă, de care 
sistemul nu a reușit să dea dovadă în toți anii care au trecut de atunci. Dar nu doar sistemul de 
învățămînt, cum am să explic în două vorbe. Ce ar fi trebuit să fie aceste consorții? Un fel de 
campusuri care să grupeze unități școlare, pentru a asigura într-un singur loc, bine manageriat și 
utilat, condiții de educație la standardele civilizației din afară. Din păcate, deși s-au încercat cîteva 
variante, acestea au fost exclusiv în mediul urban, iar apoi conceptul s-a clasat. Însă el cred că ar fi 
trebuit aplicat tocmai în mediul rural, dar gîndit ca proiect de țară, cu ambiții iluministe, pentru că 
educația e baza – iertați-mi truismul – pe care se întemeiază viitorul. Cum anume? Simplu: cu 
investiție mai întîi în infrastructură, construcția de drumuri care să asigure căi de acces, apoi 
construcția unor astfel de campusuri (sau identificarea unor  clădiri care să poată fi adaptate în acest 
sens), în care să fie aduși copii de pe o rază mare, din comunități izolate, pentru a li se asigura un 
mediu propice unei educații de calitate, cu resursă umană adecvată și cu dotări la standarde ridicate. 
Să ne înțelegem: școlile, clădirile propriu-zise și utilitățile nu țin de administrarea Ministerului 
Educației, ci de primării. Ele alocă fonduri, iar absența toaletelor decente ține de absența fondurilor 
alocate de primării, nu de inspectoratele școlare sau de minister. De aceea vorbesc despre un proiect 
de țară, care să scoată copiii aceștia de sub administrația precară a unor primării conduse de inși 
obtuzi, uneori fără liceu, care să convingă părinții – adesea și ei refractari la ideea de a desființa 
școala minusculă din comunitate –, să-i convingă de faptul că ceea ce li se oferă copiilor este cu 
adevărat un salt calitativ și nu presupune dificultăți pe partea lor de responsabilitate. Pare utopic 
aproape, dar nu e: să ai drumuri bune, să ai transport adecvat, să aduni copiii dintr-o comunitate cu 
autobuzul, la ora 7, să-i duci poate chiar o sută de kilometri pînă la campusul educațional, unde la ora 
9 să înceapă cursurile și să li se asigure pînă la ora 17-18 tot ce e necesar pentru formarea lor, de la 
educație de calitate la hrană și igienă. Campusuri în care la toaletă, așa cum am văzut, de exemplu, în 
Școala Europeană din Luxemburg, pe oglinzi e prins un sticker cu mesajul „Smile!“, în ale căror parcări 
să aștepte autobuzele cuminți, pregătite să ducă după-amiaza spre casă copii care se educă civilizat și 
care au zîmbetul pe buze. Cum spuneam, un astfel de proiect iluminist ar presupune însă o gîndire 
prospectivă la nivel de țară. Nu la nivelul unui minister.(Horia CORCHEŞ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA LIBERĂ: Deratizare penală la şcoala 133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERTATEA: Tatăl unuia dintre copiii intoxicaţi cu gaze la Şcoala 133: 'Ne-am speriat rău. Fetiţa 
mea a stat la oxigen şi a fost conectată la monitorul de funcţii vitale' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLICK: Şedinţa foto sexy de la Mânăstirea Ciolanu se lasă cu sancţiuni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADEVĂRUL: Drogurile, promovate pe bulevardele Capitalei cu girul autorităţilor 
 

 
 


