
Cel putin 70% din  scolile  din judet  se inchid joi
Greva anuntata de sindicalistii din invatamant va inchide in mod cert peste 70% din unitatile de
invatamant din judetul Sibiu. Potrivit liderului Sindicatului din Invatamantul Preuniversitar (SIP) Sibiu,
Teodor Fartonea, numarul scolilor ce vor fi inchise in cadrul grevei anuntate pentru joi va mai creste.
`Peste 20% din scoli nu mi-au raspuns, inca. Maine dimineata voi anunta, nominal, lista scolilor unde nu
va fi greva, pentru ca e mai usor asa`, declara Fartonea. Potrivit lui, ramane inca deschis subiectul
probelor de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat. Pentru joi, la nivel national este programata a
patra zi a probei de evaluare a competentelor digitale. `Vom discuta, sa vedem daca liceele vor fi in greva
iar probele se vor amana sau, daca, profesorii vor tine doar ore pentru elevii de clasa a XII-a`, mai spune
liderul sindical. Potrivit lui, exista si posibilitatea continuarii cursurilor in unele licee, din moment ce
profesorii au primit amenintari din partea reprezentantilor Ministerului Educatiei, nemultumiti de
actiunile de protest.
  
  Si femeile de serviciu vor sa se alature protestului
  
  Unitatile de invatamant care au anuntat participarea la greva vor avea intreg personalul in greva de
avertisment. `Si personalul administrativ participa. Doar femeile de serviciu vor face curatenie, desi si o
parte din acestea sunt nemultumite de situatie`, spune Fartonea. El caracterizeaza actuala guvernare drept
una cu `un tupeu fara limite`. `Nu ii intereseaza decat sa depaseasca momente. Eu am mai vazut greve
incalzite in timp si teama mea e ca in cazul nerezolvarii situatiei sa se ajunga clar in situatia de a nu mai
fi incheiat acest an scolar`, adauga liderul de sindicat.
  
  Revendicari
  
  Sindicalistii sunt nemultumiti pentru ca sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza
standardelor de cost pe elev/prescolar nu sunt suficiente pentru intreg anul 2010 , OG nr. 114/2009
prevede reducerea a aproximativ 15.000 de posturi din invatamantul preuniversitar incepand cu data de 1
septembrie 2010, dupa ce in anul 2009 s-au mai redus in jur de 18.000 de posturi.
  
  Sistarea de catre Guvern a acordarii fondurilor necesare continuarii investitiilor incepute in anii anteriori
este o alta nemultumire a cadrelor didactice, potrivit Mediafax.
  
  "Conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) continua sa ignore
existenta si valabilitatea Legii nr. 221/2008 pana in luna decembrie 2009, instigand ordonatorii de credite
la nepunerea in executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, precum si la nerespectarea
prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, care garanteaza salariatilor mentinerea
salariului brut incepand cu luna ianuarie 2010, la nivelul lunii decembrie 2009", se arata intr-un
comunicat al sindicatelor din Invatamant.
  
  Sindicalistii critica si aparitia de discriminari in ceea ce priveste incadrarea si salarizarea unor categorii
de cadre didactice din invatamantul prescolar si primar, din momentul intrarii in vigoare a Legii nr.
387/2009 si a Ordinului MECTS nr. 3235/2010 privind incadrarea profesorilor din invatamantul
prescolar si primar.
  
  Veniturile salariale, in special cele ale personalul didactic auxiliar si nedidactic s-au diminuat din cauza
sistarii, incepand cu luna ianuarie 2010, a platii unor sporuri existente in contractele colective de munca,
acordate in conditii legale.
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Cuvinte cheie: teodor fartonea  sport  judetul sibiu
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