
<b>Dascalii primesc 12 la suta in plus la salarii</b>
Salariile personalului didactic din invatamant vor fi indexate cu 12 procente. Cresterile salariale vor fi
aplicate de la 1 martie, dar acordate esalonat, in doua etape, potrivit ministrului Educatiei, Mircea
Miclea. 
  
  Decizia de indexare a salariilor pentru personalul didactic a fost aprobata de Guvern in sedinta de la
sfarsitul saptamanii trecute, printr-o ordonanta de urgenta. Conform actului normativ, majorarea cu 12 la
suta a salariilor personalului didactic va fi realizata in doua etape - 55 la suta din majorare, adica in jur de
sase la suta, va fi acordata de la 1 martie, iar restul de la 1 octombrie 2005. Efortul bugetar presupus de
acordarea acestei indexari este estimat la circa 6.600 de miliarde de lei. 
  In invatamantul sibian lucreaza peste 20.000 de persoane, din care mai mult de 10.000 sunt cadre
didactice. Prin aplicarea deciziei de joi a Guvernului, salariul de baza al unui profesor cu grad didactic
unu si vechime de peste 40 de ani va creste cu aproximativ un milion de lei, la 1 martie fata de decembrie
2004, ajungand la 16,6 milioane de lei cu tot cu sporuri. Un invatator cu vechime maxima va avea un
salariu de baza de 13,1 milioane de lei cu tot cu sporuri, majorarea fiind de 800.000 de lei. Un invatator
fara vechime va avea un salariu de baza de 4,9 milioane de lei, majorarea fiind de 300.000 de lei. 
  In invatamantul universitar, majorarea presupusa de indexarea de la 1 martie variaza intre 420.000 de lei
pentru un asistent universitar fara vechime si aproape 1,2 milioane de lei pentru un conferentiar
universitar cu vechime maxima. Asistentul universitar va avea un salariu de baza de 6,7 milioane de lei cu
tot cu sporuri, iar conferentiarul - de 19 milioane, ambele sume urmand a fi impozitate.
  Indexarea cu 12 la suta a salariilor bugetarilor, in anul 2005, este prevazuta de Ordonanta 9/2005.
Cadrele didactice nu au fost incluse insa printre beneficiarii acestei ordonante, singurii angajati din
educatie ale caror salarii au fost indexate fiind cei din cadrul compartimentelor tehnico-administrative, din
unitatile de invatamant.
  
  Ileana ILIE
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