
<b>Joaca de-a posturile pe nervii dascalilor</b>
Dupa ce au stat o zi si o noapte cu sufletul la gura sa afle rezultatul examenului de titularizare, unii
profesori au avut surpriza ca atunci cand s-au prezentat sa-si ia postul in primire sa afle ca acesta nu este
liber sau ca nu exista. In Bacau, 70 de profesori, invatatori si educatori au aflat ca au optat, de fapt, pentru
posturi netitularizabile, care in luna august au fost scoase la concurs ca titularizabile. In timp ce ei au
ramas fara post, colegii lor cu note mai mici au reusit sa obtina unul. ?Am vorbit si la Bucuresti si situatia
aceasta este in mai multe judete din tara. Speram sa rezolvam cazurile respective si sa gasim o solutie?, a
declarat Iulian Oprisan, vicepresedintele filialei Bacau a Sindicatelor Libere din Invatamant. Conducerea
Inspectoratului Scolar Judetean sustine, insa, ca sunt doar sapte situatii de acest fel, care au fost discutate
fiecare in parte. ?La noi in judet este bine, nu avem atat de multe probleme ca in alte parti. A fost o
greseala de calculator, vom reface listele?, a declarat Silvia Sibisteanu, inspector general adjunct la ISJ
Bacau. Nici in Bucuresti, situatia nu este foarte diferita. Zeci de dascali au aflat cu stupoare ca posturile
pe care cu fost repartizati nu sunt libere, fiind nevoiti sa se planga inspectoratului. Mai mult, pentru ca au
obtinut posturi foarte departe de casa, profesorii au inceput deja sa dea anunturi pe Internet ca schimba
postul respectiv. ?Am primit un post in sectorul 3, pe undeva pe la Barajul Dunarii. Profilul liceului (grup
scolar, de fapt) pentru mine este interesant (Gr. Sc. Chimie ?Nenitescu?), insa este foarte departe de
locuinta mea (cam 1 si 1/2 h, poate si mai mult). As dori sa fac schimb cu cineva interesat, pentru un alt
post aflat in jumatatea nordica a Bucurestiului (sectorul 1, 2, zonele Obor, Regie, Crangasi, poate chiar
Militari sau partea de nord a sectorului 3). Ar fi cineva interesat pentru asa ceva? Daca da, astept raspuns.
Merci. Uitasem esentialul. Este vorba de matematica. Merci?, asa arata anuntul unui profesor care tocmai
a fost repartizat. 62.384 de profesori candidati pentru examenul national de titularizare au fost repartizati,
vineri seara, prin procedura informatizata, pe cele 45. 767 locuri disponibile. Secretarul de stat pentru
invatamantul preuniversitar, Irinel Chiran, si directorul Directiei Informatizare din Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului (MECT), Traian Ionescu, au dat startul in procesul de repartitie la ora 19. 30, cu o
jumatate de ora intarziere fata de ora programata initial, dupa schimbarea a trei tastaturi la computerul de
pe care s-a facut repartizarea posturilor. Probleme au aparut si la accesarea paginii de Internet pe care au
fost afisate rezultatele. In cursul zilei de ieri, a avut loc a doua repartizare computerizata. Pentru aceasta
etapa a admiterii computerizate in licee si scoli de arte si meserii s-au inscris 87. 890 elevi, locurile
ramase disponibile dupa sesiunea din iulie fiind aproximativ 113. 000. Rezultatele celei de-a doua etape a
repartizarii au fost afisate pe Internet () noaptea trecuta, iar in unitatile de invatamant liceal si
profesional, astazi. Ministrul Educatiei, Alexandru Athanasiu, a declarat ca, anul viitor, concursul de
titularizare va fi schimbat, testele nu se vor mai da sub forma de grila, iar repartizarea se va face imediat
dupa afisarea rezultatelor.
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