Citez din Raportul Comisiei de cercetare disciplinară: ”elevele A. E și V. C.
s-au întins pe burtă pentru a găsi o poziție confortabilă în a lua notițe”,
ceea ce demonstrează fără echivoc faptul că elevele s-au ”întins pe burtă”
ostentativ, din proprie inițiativă, așa cum am afirmat eu încă de la început.
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Tot scandalul făcut în presă de Sfintele Sărbători de Crăciun, conform ideei
că aș fi obligat elevele să ia notițe ”pe burtă” a fost premeditat și înfăptuit de
grupul format în jurul conducerii liceului, respectiv directorul Constantin
Gheorghe, director adjunct Toader Maria, părintele Vînătoru Titu, condamnat
cu executare pentru înșelăciune, diriginta clasei, Ciobanu Alina și câțiva
membri ai Consiliului de Administrație.
Decizia prin care mi-a fost suspendat contractul de muncă și despre care s-a
scris în presă a fost anulată de altă decizie a directorului Constantin
Gheorghe, cu două săptămâni înainte de finalizarea cercetării disciplinare,
dovadă clară a faptului că prima decizie, cea de suspendare, a fost abuzivă.
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Am fost cercetat disciplinar și sancționat cu avertisment. Cu toate că dovezile
sunt în favoarea mea, comisia de cercetare disciplinară nu mi-a dat dreptul să
mă apăr. Deși m-am prezentat la audieri, Comisia a refuzat categoric să
consemneze punctul meu de vedere. Mi s-a refuzat dreptul legal de a
produce și depune probe în apărarea mea, nu mi s-au pus la dispoziție toate
actele cercetării, așa cum am solicitat și cum spune legea. Deși am solicitat
recuzarea președintelui Comisiei de cercetare disciplinară, dir. adjunct
Toader Maria, pe motiv că este subiectivă din cauză că am depus mai multe
plângeri penale împotriva dumneaei, plângeri anterioare acestui scandal
(prima plângere penală datează de acum un an), din motive obscure a rămas
tot această doamnă să realizeze cercetarea.
Am contestat decizia de sancționare la Inspectoratul Școlar Județean Buzău
și aștept soluționarea acesteia, precum și destructurarea grupului infracțional
strâns în jurul celor doi directori ai liceului.
Menționez faptul că am concurat la funcția de inspector școlar general în
martie 2015. Imediat ce mi-am anunțat intenția de a candida la această
funcție au apărut represalii din partea inspectoarei generale de la acea
vreme. Deși sunt doctor în matematică, profesor cu gradul I, am avut parte în
anul 2015 de trei inspecții fulger, neanunțate, din partea inspectorului de
matematică Mînzală Iorgu, inspecții bazate pe presupuse reclamații care s-au
dovedit false: părinte care nu exista la inspecția din 09.01.2015, o reclamație
pentru postări pe bloguri (care nu au nicio legătură cu procesul instructiv

educativ) în 20.04.2015, respectiv o reclamație cu un tabel de semnături (din
nou) false în 09.12.2015.
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O altă dovadă în sensul hărțuirii permanente la care sunt supus la locul de
muncă din partea conducerii liceului este și calificativul anual pe care
conducerea refuză să mi-l comunice (deși am solicitat inclusiv în scris) și am
certitudinea, că printr-o serie de abuzuri, conducerea nu mi-a acordat
calificativul Foarte Bine. Eu, soția mea care este cadru didactic și alți colegi
profesori nu am primit nici până la această dată calificativul anual pentru anul
școlar 2014-2015, deși conform legii, conducerea liceului avea obligația să ne
invite la ședința Consiliului de administrație în care s-a făcut evaluarea finală,
conducerea avea obligația să ne dea posibilitatea contestării calificativului
până la 15 septembrie, și avea obligația să ne comunice calificativul final.
Ceea ce am prezentat constituie doar o parte din abuzurile conducerii liceului
Teoretic ”Nicolae Iorga” din Nehoiu, abuzuri săvârșite împotriva mea.
Am speranța că noua conducere a Inspectoratului Școlar Județean Buzău va
îndrepta lucrurile, analizând obiectiv faptele petrecute, în folosul
învățământului.

