ÃŽnvÄƒÈ›Äƒtoare din Sibiu - Ã®n concediu medical din
septembrie. Un medic din ArgeÈ™ - implicat!
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PoliÅ£ia din Sibiu ancheteazÄƒ modul în care o învÄƒÈ›Äƒtoare din Sibiu a obÈ›inut certificatele medicale de la un medic di
Femeia lipseÈ™te de la ore de la începutul anului, iar È™coala nu poate angaja o altÄƒ învÄƒÈ›Äƒtoare.
CITEÈ˜TE È˜I
.. Zeci
.
de oi furate dintr-un saivan din Sibiu - HoÈ›ii sunt din ArgeÈ™!

Potrivit ÅŸeful Inspectoratului de PoliÅ£ie JudeÅ£ean (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, poliÅ£iÅŸtii verificÄƒ o învÄƒÅ£Äƒtoa
medicul din ArgeÅŸ care i-a emis certificate medicale, dupÄƒ ce mai mulÅ£i pÄƒrinÅ£i ai copiilor din clasa învÄƒÅ£Äƒtoa
ajutorul IPJ Sibiu, potrivit Agerpres.

?Ne-am ÅŸi sesizat în baza unei audienÅ£e pe care am avut-o ieri. Au fost la mine câÅ£iva pÄƒrinÅ£i ai copiilor din clasa
respectivÄƒ. Ne-am autosesizat ÅŸi am demarat verificÄƒri în sensul de a stabili autenticitatea sau veridicitatea acelor
adeverinÅ£e de concediu medical. Doar cÄƒ acest lucru este de duratÄƒ. Vom vedea care va fi rezultatul acestor verificÄƒri.
nu este un dosar penal, am demarat niÅŸte verificÄƒri. DacÄƒ indiciile pe care le gÄƒsim ne duc cÄƒtre un dosar penal, vom
înregistra un dosar penal?, a spus ÅŸeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.
CITEÈ˜TE È˜IDispÄƒrut
...
de acasÄƒ! Marius È˜tefan - cÄƒutat în zona barajului de la Zigoneni

PÄƒrinÅ£ii copiilor din clasa întâia, la care este învÄƒÅ£Äƒtoare Adela Achim, la Åžcoala GimnazialÄƒ ?Radu Selejan? din
Sibiu, reclamÄƒ faptul cÄƒ, din septembrie, aceasta a lipsit pânÄƒ zilele trecute, când a fost prezentÄƒ doar o zi, dupÄƒ care
cÄƒ nu poate sÄƒ mai vinÄƒ la serviciu. Inclusiv miercuri, învÄƒÅ£Äƒtoarea a lipsit de la ore. Aceasta a anunÅ£at ÅŸcoala
bolnavÄƒ, prezentând certificate medicale eliberate de un medic din judeÅ£ul ArgeÅŸ, cu diagnostice diferite.

ÎnvÄƒÅ£Äƒtoarea verificatÄƒ de poliÅ£iÅŸti a acumulat de la începutul anului ÅŸcolar ÅŸi pânÄƒ în prezent 76 de zile de
potrivit ÅŸefului Inspectoratului Åžcolar JudeÅ£ean Sibiu, Alexandru DumbravÄƒ. Acesta a menÅ£ionat cÄƒ ÅŸcoala a ap
ajutorul altor învÄƒÅ£Äƒtori, chiar ÅŸi la ajutorul femeii de serviciu, ca sÄƒ fie supravegheaÅ£i copiii.
CITEÈ˜TE È˜IBÄƒrbat
...
amendat pentru cÄƒ se masturba în public! Se întâmplÄƒ în PiteÈ™ti!

Potrivit conducerii ÅŸcolii, în mai multe rânduri, Adela Achim a anunÅ£at ÅŸcoala, pe mail, la ora 8.00 dimineaÅ£a, cÄƒ sîmbolnÄƒvit ÅŸi va lipsi o sÄƒptÄƒmânÄƒ.
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