
Fara bani de sarbatori
Jumatate din profesori s-au intors deja la cursuri, pentru ca au pierdut o buna parte din salariul pe luna
noiembrie, din cauza grevei. Daca nu se ajunge la nici un acord privind recuperarea orelor, inainte de
sarbatorile de iarna, profesorii vor primi doar jumatate din salariu.
  
  Profesorii grevisti, nemultumiti de salariile mici, vor ajunge in pragul disperarii inaintea sarbatorilor de
iarna. Cele doua saptamani de greva scurse pana acum nu numai ca nu le-au adus salarii mult mai mari,
dar ei vor ramane, cel mai probabil, neplatiti pentru perioada in care au stat acasa, ceea ce inseamna ca,
inainte de sarbatori, cand ar trebui sa primeasca salariul pentru luna noiembrie, vor primi doar jumatate de
venit. si asta daca greva nu continua.
  
  Cu toate ca supararile sunt mari din partea ambelor tabere, adica a sindicatelor din invatamant, dar si a
Guvernului, greva a paralizat, timp de doua saptamani, intreg invatamantul romanesc, cat si, se pare,
salariile si asa mici ale profesorilor. Cea mai de durata greva din istoria post/decembrista s-a consumat in
anul 2000, cand elevii au avut nu mai putin de sase saptamani d evacanta fortata. Nici atunci profesorii nu
au obtinut toate drepturile cerute. 
  
  O parte din profesori sunt hotarati si acum sa continue greva, insa foarte multi se reintorc, treptat, la
cursuri, de teama sa nu ramana fara nici un ban in decembrie.
  
  Salarii la jumatate
  Multi dintre profesori sunt speriati ca vor avea sarbatori lipsite de masa traditionala, din cauza grevei.
Multi s-au intors deja la cursuri, inca de saptamana trecuta, iar altii spun ca se vor intoarce din aceasta
saptamana, pentru ca nu isi permit luxul acestei greve. Majoritarea cadrelor didactice care au recurs la
aceasta solutie nu sunt membri de sindicat, insa si o parte din sindicalisti au renuntat la proteste.
  
  Teama profesorilor este justificata, deoarece, daca orele nu se vor recupera, profesorii vor primi doar
50% din salariu. Astfel, la un salariu mediu de 7 milioane de lei, un profesor va primi, inainte de
sarbatori, doar 3,5 milioane de lei. si mai drastic este pentru un debutant, care va primi doar 2,5 milioane
de lei, pe toata luna noiembrie.
  
  "Eu am facut greva in prima saptamana, dar, incepand de miercuri (n.r. - saptamana trecuta), am inceput
sa fac ore. Vreau sa fiu platit luna aceasta, pentru ca altfel raman fara nici un an", a afirmat, pentru
SIBIANUL, un profesor de la scoala Generala Nr.15, care a vrut sa-si pastreze anonimatul.
  
  La fel s-a intamplat si la Liceul de Arte, unde mai multi profesori, care fac si naveta, au venit la scoala
si si-au tinut orele de curs.
  
  "Sunt cazuri in care chiar si membrii de sindicat au intrat la clasa. Profesorii care au facut ore vor fi
platiti, in functie de cate ore au predat", a declarat, pentru SIBIANUL, Teodor Fartonea, presedintele
Sindicatului din Invatamantul Preuniversitar din Sibiu (SIP) si presedinte executiv pe tara la FEN.
  
  Profesorii care au refuzat sa intre la ore, potrivit MEC, ar trebui sa si le recupereze predand trei lectii
intr-o singura ora, ceea ce, spun dascalii, este inadmisibil si in detrimentul elevului.
  
  "Noi vrem ca aceste ore sa ni se plateasca sub titlu de ore suplimentare, ceea ce ar inseamna sa fim
remunerati cu120%, pentru ca asa ni se pare normal", spune presedintele SIP. 
  
  56% din profesori au facut greva 
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  In urma celor doua saptamani de negocieri, profesorii sunt de parere ca au ramas cu buza umflata,
deoarece aproape tot ce au cerut le-a fost refuzat.
  
  "In prima instanta am cerut o noua lege a salarizarii pentru invatamant, care a fost refuzata. Apoi am
cerut 6% din PIB, ca sa primim in final doar 3,9% din PIB. La capitolul finantarea proiectelor si
investitiilor aferente din domeniul educatiei am mai primit 1,1% din PIB, deci avem in total 5% din PIB",
a explicat presedintele SIP (foto). 
  
  Participarea la greva in Sibiu nu a fost foarte mare saptamana trecuta. Doar 56%, din cei 5.200 de
membrii de sindicat, au facut greva. Procentul a fost estimat in urma unei statistici realizate de SIP.
  
  Dascalii din Medias, din cadrul FSLI, au avut o participare mult mai mare la greva, de 86%, din
aproximativ 500 de membri.
  
  "La noi aproape toti profesorii au facut greva, din majoritatea unitatilor scolare, pentru ca suntem foarte
nemultumiti de reactia si solutiile Guvernului Tariceanu. Au fost foarte multe unitati scolare, in care doar
portarul nu a participat la greva, pentru ca trebuia sa ramana si cineva in scoala", a afirmat Rodica
Moldovan, liderul FSLI din Medias, pentru SIBIANUL. 
  
  An de an nemultumirile profesorilor cresc in special din cauza salariilor mici. De cativa ani buni
apeleaza la greve si au amenintat chiar si cu inghetarea anului scolar. La inceputul fiecarui an scolar,
sindicatele intra in negocieri cu Guvernul, insa raman de fiecare in acelasi stadiu de nemultumire.
Constransi de teama ca nu vor avea bani de sarbatori, cea mai mare parte din profesori vor sa se intoarca
la scoala.
   
  Pozitia Inspectoratului scolar
  Inspectorul scolar general, Christine Manta-Klemens, si-a prezentat pozitia cu privire la greva cadrelor
didactice, printr-o adresa catre Sindicatul din Invatamantul Preuniversitar Sibiu, prin care ii cerea
presedintelui Teodor Fartonea sa apeleze la profesori, ca acestia sa intre la ore. "In urma solicitarilor si
discutiilor avute in ultimele zile cu elevi, dascali si parinti, care au ridicat cu responsabilitate problema
materiei care va ramane neparcursa, in urma prelungirii grevei personalului din invatamant, va rugam sa
faceti demersuri pe langa membrii de sindicat pentru a opri greva si a intra la ore cat mai repede posibil".
  
  Teodor Fartonea spune, insa, ca este optinea profesorilor daca vor continua sau nu greva.
  
  "Am impartit liste in toate unitatile scolare, iar profesorii isi vor spune parerea, prin da sau nu. Eu nu
pot sa-i influentez in nici un fel", a declarat liderul SIP.
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