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Către, 

Ziarul de investigații ”Atacul”, 

D-lui D. Muraru 

 

Consiliul profesoral al Liceului ”Mihail Sadoveanu” – Borca, întrunit în ședință 

extraordinară, în data de 19.01.2017, la solicitarea a peste 1/3 din numărul total al 

cadrelor didactice și de instruire practică, în virtutea dreptului la replică, vă transmite 

mai jos punctul de vedere cu privire la articolul din data de 16 ianuarie 2017, cu titlul 

”VIOLUL ȘI FRAUDA, „SPECIALITATEA CASEI” LA LICEUL BORCA”, cu rugămintea de  

a-l publica. 

Sub impresia ultimelor evenimente negative de la școala noastră, fără a încerca 

aici să minimalizăm gravitatea acestora,  în articolul respectiv au fost reluate o serie 

de întâmplări pe care le-ați mediatizat, cu o perseverență pe care ați dezvoltat-o 

pentru liceul nostru în ultimii 4-5 ani, unele petrecute la noi altele desfășurate în 

afara liceului dar în care ați atras mereu și școala. O serie de evenimente, uneori 

banale, de genul celor care se întâmplă frecvent  și în multe școli din România  și care 

vă sunt aduse la cunoștință de către sursele dumneavoastră ( care este clar că sunt 

salariați ai acestei instituții și care nu pun umărul la consolidarea ei ci au, în mod 

evident, vocație de destructori) sunt prezentate exagerat în articolele 

dumneavoastră. În paranteză fie spus, ce trist trebuie să fie pentru un om să vină 

zilnic la un loc de muncă pe care-l urăște și să educe copiii pe care ar trebui să-i 

iubească, în condițiile în care îi este străin acest sentiment. 

O  întrebare la care nu așteptăm răspuns ar fi și aceasta: ” Cum pot fi  credibile 

pentru dumneavoastră niște surse care își urăsc atât de mult mediul lor profesional și 
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care scot mereu în evidență numai evenimentele negative, ca și cum nimic bun nu s-ar 

întâmpla la acest liceu?”. 

În ultimii ani, sub semnătura dumneavoastră, nu a apărut niciun articol pozitiv 

despre liceul nostru sau despre oamenii săi, deși au fost suficiente oportunități. Este 

opțiunea fiecăruia: căutăm și promovăm frumosul, binele și vedem tratarea unui 

eveniment negativ ca pe o oportunitate de a consolida instituția și de a învăța din 

greșeli – așadar de a alege construcția – sau demolăm și ducem în derizoriu eforturile 

zilnice ale unor oameni pentru educarea copiilor de pe Valea Bistriței.  

Revenind la articolul în cauză, titlul bombastic sugerează că la Liceul din Borca 

s-a practicat și s-a tolerat în permanență violul și frauda, ca și cum școala ar fi evoluat 

în lipsa unui context formal, legal, institutional. O gravă jignire este adusă prin 

această acuză tuturor profesorilor și elevilor care au trecut pe la acest liceu și care au 

avut performanțe recunoscute pe plan județean, national și chiar internațional.  

Dacă v-ar interesa, v-am putea pune la dispoziție o lungă listă de nume ale 

unor oameni care au muncit sau au învățat la această școală, fie acum câteva decenii, 

fie în trecutul apropiat, care au îmbogățit fiecare locul și care au avut sau au 

performanțe notabile în domeniile lor.  S-ar putea să fiți surprins plăcut de numărul 

lor mare și de calitatea umană de care au dat sau dau dovadă în continuare.  Dacă      

v-ar interesa, v-am putea pune la dispoziție și o lungă listă cu rezultate deosebite 

obținute de elevii și cadrele didactice din liceul nostru la o sumedenie de concursuri 

și olimpiade școlare desfășurate la nivel județean, regional sau național.  

Reluați în acel articol relatarea unor evenimente petrecute la liceul nostru în 

urmă cu câteva decenii, evenimente despre care v-ați documentat  cu ”lejeritate” și  

sugerați că tradiția ”violului” ar fi moștenirea lăsată de înaintași. Foarte grave acuze  
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pentru toți oamenii care au trecut pe la acest liceu. De altfel sunteți printre puținele 

ziare  care în data de 13.01.2017 nu ați nuanțat faptele petrecute și ați prezentat ca și 

cum s-ar fi produs în mod sigur un viol –  chestiune datorată, credem, calității 

surselor dumneavoastră.  De altfel, din informațiile pe care le avem la acest moment 

– și atât ancheta poliției, cât și cele administrative sunt în desfășurare -  nu a avut loc 

un viol, ci un act sexual consimțit între doi elevi care vor fi sancționați conform 

regulamentelor în vigoare. 

Spuneți că ”în județul Neamț nu există unitate școlară care să fi fost implicată 

în atâtea scandaluri ca Grupul Școlar „Mihail Sadoveanu” din Borca”. În primul rând, 

denumirea actuală a unității este Liceul ”Mihail Sadoveanu” – dar probabil că nu este 

important pentru sursele dumneavoastră. Este o afirmație gravă, care nu poate fi 

probată fără o cercetare, fără o investigație amănunțită  și pe care o faceți sub 

influența tuturor articolelor răuvoitoare pe care le-ați scris dumneavoastră în ultimii 

ani.  

La o analiză sumară a acestor articole din ultimii ani despre liceul din Borca se 

evidențiază numitorul lor comun și anume, directorul școlii. Este evidentă obsesia 

surselor dumneavoastră pentru directorul școlii și nu înțelegem de ce nu au găsit cea 

mai bună cale de a-l înlocui și anume, participarea la  concursul pentru ocuparea 

postului de director care s-a desfășurat în această toamnă și câștigarea acestuia. 

Orbiți de  această preocupare pentru director, nu se mai ține seama că, de fapt, se 

atacă mereu instituția și oamenii ei.  Poate ar trebui să reflectăm fiecare mai des la 

cuvintele Mântuitorului: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" .   

 Despre violul petrecut în 2014 ați scris că s-a petrecut într-o anexă a liceului, 

ceea ce s-a dovedit a fi fals. Nu a existat nici o implicare a școlii în acele evenimente, 

iar faptul că noi am aflat mai târziu decât dumneavoastră despre cele întâmplate se 

se  explică prin aceea că ne-am informat pe căi formale și nu ”pe surse”. 
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Amintiți de asemenea de  un alt incident care ”a avut loc în data de 1 

octombrie 2015, când o elevă de clasa a X-a și-a băgat în spital un coleg”. Și în 2015 

denumirea unității era cea actuală și nu Grupul Școlar ”Mihail Sadoveanu”.  Fără a 

încerca să banalizăm cele întâmplate, certuri, hârjoneli, îmbrânceli între elevi au 

existat dintotdeauna, în multe școli și, cu siguranță, vor mai exista. Școlile trebuie să 

se preocupe pentru a le preveni, pentru a le trata rapid și corespunzător, astfel încât 

urmările să fie minime. 

 

În ceea ce privește examenele de diferență și de bacalaureat amintite de 

dumneavoastră, așteptăm și noi rezultatele finale care, suntem siguri,  vor infirma tot 

ceea ce ați susținut dumneavoastră. De altfel, 4 elevi eliminați din peste 100 de 

candidați la Examenul de Bacalaureat nu înseamnă un fenomen, o tradiție, o regulă. 

Noi așa considerăm. Însă o rată de promovare a absolvenților din seriile curente ale 

ultimilor ani în jur de 60%  (cca. 69% în cele două sesiuni din 2016) ar putea fi 

considerată o regulă. Dar aceasta, cum bine se vede, nu este importantă și nu intră în 

preocupările surselor dumneavoastră. 

Referitor la memoriul către minstru, prin care cei doi profesori îi cer să nu 

accepte candidatura d-lui Amariei Vasile la consursul pentru ocuparea funcției de 

director, vă precizăm că asupra legalității înscrierii candidaților la concurs se 

pronunță comisia  de examen care nu a   constatat că respectivul nu ar fi îndeplinit 

condițiile precizate în metodologie.  

Cu privire la finalul articolului în care vă întrebați unde era profesorul de 

tehnologie, vă putem răspunde că, după finalizarea cercetărilor, vom face un 

comunicat de presă referitor la nefericitul eveniment și la sancțiunile care se vor fi 

aplicat, atât profesorului cât și celor doi elevi. Cât despre dl. director, acesta era în 

școală și pregătea consiliul profesoral care avea să înceapă la ora 13:00. 
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Vă mai înștiințăm că, după consultarea  unor juriști și a unui număr 

semnificativ de actuali sau foști profesori, precum și absolvenți ai acestui liceu, în 

cazul în care vom ajunge la concluzia că în urma articolelor dumneavoastră din ultimii  

ani a fost afectată imaginea școlii și a oamenilor ei și că sunt suficiente motive, ne 

vom exercita dreptul de a vă acționa în judecată, pe dumneavoastră și ziarul pe care-l 

conduceți. 

 

 Vă precizăm că propunerea de a vă înainta acest drept la replică a fost 

votată în unanimitate în Consiliul profesoral din 19.01.2017, ședință la care au 

participat 73 de membri (cca 75% din total) și 4 salariați din rândul personalului 

didactic auxiliar. 

 

   Președinte al Consiliului Profesoral  

       al Liceului ”Mihail Sadoveanu” -  Borca, 

                     Director,       

         Prof. Vasile Amariei 
          

 

 

 

 

 

 

 

 


