
Primarul Mediasului ataca violent: Politicul subordoneaza invatamantul
O Ordonanta de Urgenta a Guvernului care stipuleaza ca directorii unitatilor de invatamant sunt numiti de
catre Inspectoratele Școlare Judetene a atras mania primarului Mediasului. Teodor Neamtu spune ca in
acest fel politicul va subordona cu totul invatamantul, iar profesionalismul va trece pe locul secund. in
plus, Neamtu a adaugat ca municipiul Medias este un exemplu de descentralizare in ceea ce priveste
sistemul de invatamant. "As vrea sa atrag atentia cu ceea ce se intampla in sistemul de invatamant.
Mediasul este un exemplu de descentralizare a invatamantului, intrand intr-un program pilot in acest sens
inca din anul 2006. Guvernul actual a aprobat ordonanta de urgenta nr. 49 din iunie 2014, prin care se
prevede ca directorii de scoli sa fie numiti de catre inspectorat, in cazul vacantarii postului.
  
  Aceasta prevedere aduce politizarea invatamantului romanesc la varf. Dupa ce ani de-a randul am
discutat despre descentralizarea invatamantului, aceasta masura distruge eforturile de pana acum. Nu va
mai conta profesionalismul si gradul de pregatire al cadrelor didactice pentru a ocupa functia de director,
ci sustinerea politica de care se bucura in acel moment. Politicul nu trebuie sa se amestece in numirea
directorilor, pentru ca acest lucru afecteaza grav modul de desfasurare a actului de invatamant", a spus
primarul Mediasului, Teodor Neamtu.
  
  Primarul Mediasului atrage atentia si asupra faptului ca profesorii cu experienta vor pleca din sistem tot
din cauza ordonantei care mai prevede ca acestia se pot pensiona la cerere cu 5 ani inainte de limita de
varsta. "De asemenea, aceeasi ordonanta de urgenta prevede ca profesorii se pot pensiona la cerere cu 5
ani inainte de limitele de varsta prevazuta de lege. Daca profesorii vor opta pentru aceasta varianta exact
in anii in care castiga mai bine, vor beneficia de o pensie mai mica. Aceasta prevedere va duce la
diminuarea numarului cadrelor didactice calificate si cu experienta, care oricum este unul insuficient. in
calitate de primar, condamn aceasta politica a guvernului de a modifica o lege in mod netransparent, fara
o dezbatere publica", a mai spus Neamtu.
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