
Iohannis: \&quot;Nu indrazneste nimeni sa se apuce de dat in vileag smecheriile mari\&quot;
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a comentat ieri, in conferinta de presa, scandalul legat de situatia unor
dascali care au cerut sau primit atentii din partea parintilor copiilor.
  
  "Am o parere foarte proasta despre cadrele didactice care iau mici spagi sau cer atentii, dar in continuare
eu sunt de parere ca acestea sunt exceptiile si sunt surprins de amploarea care se da acestei dezbateri care
trateaza un fenomen microscopic in comparatie cu evaziunea fiscala, smecheriile care se fac in imobiliare
si asa mai departe. Cateodata traiesc cu impresia ca la noi nu indrazneste nimeni sa se apuce de dat in
vileag smecheriile mari si atunci se hiperamplifica acestea mici. Una peste alta este pacat ca exista cadre
didactice care se preteaza la asa ceva", a spus Iohannis.
  
  in ceea ce priveste fondul clasei, Iohannis spune ca acesta poate functiona daca sunt stabilite anumite
lucruri.
  
  "Eu am fost diriginte din primul an in invatamant, pana cand am plecat, vreo 15 ani. Nu mi s-a parut
niciodata ca dirigintele sau profesorul trebuie sa adune bani sau sa ii gestioneze. Este strict treaba
parintilor si daca vor sa o faca, atunci nu vad ce treaba are ministrul Educatiei sau primul ministru cu
aceasta chestiune. Trebuie acceptata ideea ca, pe alocuri, sunt parinti care vor ei, cu de la ei putere sa
zugraveasca sala de clasa, sa cumpere o tabla noua. Mi se pare un lucru bun, asa ceva exista si in tarile cu
apa calda si in tarile cu apa foarte calda, exista de multe ori asociatii de sprijin pentru scoala, asociatii ale
parintilor, care vin chiar cu proiecte destul de mari in sprijinul scolii, evident intr-o maniera total
transparenta, de buna credinta si fara a permite o banuiala ca cineva da cadouri profesorilor", a mai spus
primarul.
  
  
  
  Basescu sa fi evitat prapastia
  
  
  
  Klaus Iohannis a criticat si declaratiile presedintelui care a afirmat zilele trecute ca Romania ar fi pe
marginea prapastiei.
  
  "Vine presedintele si spune, asa din senin, ca suntem la marginea prapastiei, pai el este de 10 ani
presedinte si nu altcineva, sa fi evitat prapastia, una la mana. Doi la mana, pur si simplu nu este
adevarat", a comentat Iohannis, adaugand ca secretarul de stat american a spus niste lucruri corecte, dar
"sa le scoti din context, sa le hiperambalezi si sa spui poporului ca sta la marginea prapastiei este
inadmisibil".
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