
Profesorii au f�ut zgomot pentru nimic
In toate scolile au avut loc festivitati de inceput de an scolar 
  
   "Cadrele didactice au acceptat oferta Guvernului, facuta, ieri, la noua intalnire de negociere cu
sindicatele. Am ajuns la o marire salariala de 27 la suta“, a declarat Teodor Fartonea, liderul Sindicatului
Invatamantului Preuniversitar din Sibiu (SIP) si presedintele executiv pe tara al Federatiei Educatiei
Nationale (FEN).  
  si personalul nedidactic a primit o majorare de sase la suta, iar TESA, de 10 la suta. In aceste conditii, nu
va mai avea loc greva generala, iar scolile isi vor urma cursul normal. Toate aceste majorari se vor aplica
de la 1 octombrie.  "Noi vom relua, in maximum 10 zile, negocierile cu Guvernul, pentru noua lege de
salarizare a profesorilor, care trebuie sa fie gata pana la inceputul lunii noiembrie" , a precizat Fartonea. 
  Potrivit inspectorului general scolat Constantin Catrina, singura unitate de invatamant unde nu s-a tinut
festivitatea a fost cea din Cartisoara. La cartisoara a avut loc o razmerita a locuitorilor fata de doi
profesori care predau la scoala din localitate. Satenii insista ca Ilarie si Olimpia Tolan sa plece din
comuna, din cauza comportamentului pe care il au fata de comunitate si a lipsei dialogului cu copiii la
clasa.  "Acum doi ani a existat o hotarare a Consiliului Local, prin care acestora li se cerea clar sa plece,
dar a fost abrogata. Nemultumirea oamenilor, insa, exista si acum. Acestia au facut un referendum, prin
care ne-au demonstrat ca toti vor ca cei doi profesori sa plece din comuna. Tocmai de aceea,
Inspectoratul scoar a trimis o comise care va merge de maine sa anchetze cazul. Daca situatia e grava, se
poate ajunge chiar la desfacerea contractului de munca al celor doi profesori, pentru imagine nefavorabila
adusa scolii" , a declarat Constantin Catrina, inspector scolar general.
  
  Claudia BUIDAN
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