
<b>Dasc�ii au decis: Salarii duble sau grev�general�/b>
Dascalii cer dublarea salariilor pana la sfarsitul lui 2006 si alocarea a 6% din PIB pentru invatamant .
In cazul unui raspuns negativ, acestia ameninta cu greva generala . Sindicalistii spera ca presedintele
Traian Basescu sa le intinda o mana de ajutor
  
  Profesorii se pregatesc de greva generala. Asta daca guvernul nu tine cont de cererea lor si nu le va
dubla salariile. O alta nemultumire a federatiilor sindicatelor din invatamant este faptul ca bugetul alocat
Educatiei pe 2005 este sub patru la suta din PIB, adica sub nivelul minim prevazut de legea
invatamantului. Sindicalistii mai sunt vadit deranjati si de intarzierea cu doua luni a numirii unui secretar
de stat in Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC).
  
  Profesorii si-au pus sperantele in Basescu
  Sindicatele cer dublarea salariilor pana la sfarsitul lui 2006. In cazul in care nu vor primi reactii pozitive
din partea Guvernului, acestea vor declansa greva generala. Mai mult, trei federatii - Federatia
Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Alma Mater si Spiru Haret - au inaintat presedintelui Traian
Basescu o scrisoare deschisa, prin care ii solicita o audienta. Daca nu vor primi raspunsurile asteptate,
sunt hotarati sa declanseze actiunile de protest in 18, 20 martie sau 10 aprilie.
  Potrivit lui Aurel Cornea,  presedintele FSLI, totul depinde de cat de receptiv va fi Guvernul.
Reprezentantii Federatiei Educatiei Nationale (FEN) au spus ca se asteapta ca interventia presedintelui
Traian Basescu sa schimbe atitudinea Guvernului. Tot FEN spune ca primul-ministru, Calin Popescu
Tariceanu, a dezinformat opinia publica in momentul in care a spus ca salariile profesorilor s-au marit, in
2004, cu 38 la suta, in conditiile in care nu are nici macar un consilier pe probleme de educatie.  
  
  Salarii mai mari, dar nu si pentru dascali
  La inceputul acestui an, prin Legea Bugetului a fost prevazuta o majorare cu 12% a salariilor tuturor
bugetarilor. Guvernul a aprobat, deja, prin ordonante de urgenta, majorarea salariilor pentru demnitari cu
18-25%, de la 1 ianuarie 2005 si, de asemenea, majorarea salariilor functionarilor publici, a celor de la
externe si a celor din sanatate, cu procente mult mai mari decat 5,5%. Cu toate aceste majorari din alte
domenii, se pare ca fondurile nu mai ajung si pentru cei aproximativ 400.000 de dascali. 
  In urma protestelor cadrelor didactice din toamna lui 2004, acestea au obtinut o majorare a salariilor, in
medie, cu 28%, dar si promisiunea ca de la 1 ianuarie 2005 vor avea o majorare de 17%, la care se vor
adauga 50 de euro, bani pentru carte. Din pacate, aceste promisiuni nu au fost cuprinse intr-un protocol.
Dupa parerea liderilor de sindicate, daca fosta guvernare acceptase aceste procente, inseamna ca existau
si banii.
  
  Se judeca cu Guvernul
  In urma cateva saptamani, FEN a dat in judecata Guvernul Romaniei.  "Am recurs la acest lucru,
deoarece solicitam recalcularea drepturilor salariale si acordarea sporurilor care nu s-au platit in perioada
1 octombrie 2001 - 1 octombrie 2004. Noi cerem recalcularea pe 3 ani a acestor sume, iar legea permite
acest lucru" , a declarat, la vremea respectiva, Teodor Fartonea, liderul Sindicatului din Invatamantul
Preuniversitar Sibiu (SIP) si presedinte executiv pe tara la FEN.  
  
  Claudia BUIDAN 
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