„Generalul”Gabi Ene le răspunde
detractorilor

NEGARE. Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean susţine că nu a cerut
niciodată să se facă liste cu profesorii care vor să facă grevă. Mai mult decât atât,
Gabi Ene ne-a mărturisit că, în judeţul Vâlcea, niciun profesor nu a lipsit de la
examenul de bacalaureat fără a avea motiv. Astfel, doar două profesoare au fost
împiedicate să ajungă la examen, una dintre ele luxându-şi glezna piciorului, iar
cealaltă a rămas blocată în lift. Desfăşurarea probei C de competenţe lingvistice
într-o limbă modernă a examenului de bacalaureat ce a avut loc luni, 31 mai a.c., a
fost pusă sub semnul întrebării din cauza mult anunţatei greve generale din întreaga
ţară. Cu toate acestea, la Vâlcea examenul s-a desfăşurat fără niciun fel de probleme,
toţi profesorii evaluatori şi supraveghetori prezentându-se la locul de muncă. Din cei
158 de profesori evaluatori care s-au înscris pe listele Inspectoratului Şcolar
Vâlcea, doar două profesoare au lipsit de la examen, una dintre ele luxându-şi glezna
piciorului, iar cea de-a doua rămânând blocată în lift. De asemenea, Gabriela Ene
spune că cei 600 de profesori supraveghetori s-au prezentat în sălile de clasă, ei
fiind cei care s-au oferit să participe la examen. Inspectorul general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea a ţinut să răspundă acuzaţiilor ce i s-au adus
în ultima perioadă conform cărora a făcut presiuni asupra cadrelor didactice din
Vâlcea să nu se participe la greva generală din data de 31 mai, cerându-le
directorilor de şcoli să întocmească liste cu profesorii care nu se prezintă la
examenul de bacalaureat pentru ca, ulterior, să ia măsuri împotriva acestora. „Ţin să

menţionez că niciodată nu am făcut vreun fel de liste sau am cerut să se facă liste cu
profesorii care vor să participe la grevă. Era dreptul lor… În acea şedinţă despre
care se face vorbire, eu am cerut doar să se facă liste cu profesorii ce fac parte din
comisiile din cele 27 de centre de evaluare. Este un lucru normal şi un lucru pe carel facem an de an. Vreau să vă spun că nu am avut nici un fel de circ în Vâlcea pentru
că am o relaţie foarte bună cu sindicatele, dar şi cu profesorii din tot judeţul. Este
o relaţie de colegialitate, de respect şi de înţelegere” – ne-a declarat Gbariela Ene,
inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea. În ceea ce priveşte proba
C de competenţe lingvistice într-o limbă modernă a examenului de bacalaureat, s-au
înscris 4.684 de elevi, dintre care 64 au lipsit, procentul prezenţei fiind de 98,6%.
Au fost şi două cazuri speciale, doi tinerii fiind spitalizaţi, două comisii de
examinare ducându-se la Spitalul Judeţean Vâlcea pentru ca liceenii să poată susţină
această probă. Claudia Stanciu

