
Profesorii blocheaz�anul scolar
In prima zi de scoala, profesorii se vor intalni cu reprezentantii Inspectoratului scolar, ai Consililului
Judetean, ai Primariei si ai Prefecturii, pentru a le prezenta intentia cu privire la blocarea anului scolar 
  
     
  Florile pregatite pentru profesori se vor ofili in vaza, anul acesta, pentru ca festivitatile de inceput de an
scolar se amana. Dascalii au hotarat sa blocheze anul scolar, daca Guvernul nu va fi de accord cu
majorarile salariale pe care acestia le solicita.  "Profesorii sunt foarte nemultumiti de negocierile legate de
majorarea salariilor, purtate pana acum cu Guvernul, iar majoritatea vor sa declanseze, de joi, greva
generala. Chiar miercuri, pe 15, in prima zi de scoala, noi vom desemna cate o delegatie de profesori, care
sa mearga una la Inspectoratul scolar Judetean Sibiu (IsJS), una la Consiliul Judetean si alta la Primarie,
pentru a explica clar pozitia noastra, cu privire la blocarea anului scolar. Apoi ne vom intalni toate cele
trei delegatii si vom merge la Prefectura" , a precizat Teodor Fartonea, liderul Sindicatului din
Invatamantul Preuniversitar Sibiu (SIP) si presedinte executiv pe tara la Federatia Educatiei Nationale
(FEN).
  Profesorii vor face un referendum, in care isi vor exprima clar punctul de vedere cu privire la greva.
  
  Greva in toata tara din 11 octombrie
  Potrivit lui Fartonea, la nivel national, celelalte organizatii sindicale din tara au stabilit un posibil miting
in data de 5 octombrie si o posibila declansare a grevei generale in 11 octombrie.  "Vreau sa mai rezolv si
decontarea navetei pentru  profesorii de la tara si gratuitatea analizelor medicale" , a specificat Fartonea.
  La ultima intalnire cu repezentantii Guvernului, acestia au prezentat o grila de salarii, in care au
reglementat sporul de stabilitate pentru profesorii care au cel putin 10 ani de activitate in invatamant, care
va fi de 15 la suta. Un alt spor care s-a stabilit a fost cel de suprasolicitare neuropsihica, de 3 la suta, care
poate creste la fiecare profesor diferit, in functie de grad.
  Diferenta de spor intre gradul didactic I si II nu mai este atat de mare, iar institutorii vor primi o
majorare de 5,2 la suta.
  Toate aceste sporuri insumeaza o crestere salariala in medie cu 10,7 la suta, iar la personalul nedidactic,
Guvernul a stabilit o marire de 6 la suta.  "Toate federatiile au respins aceasta grila. Am propus in primul
rand cresterea salariilor cu sase la suta, pentru tot personalul din invatamant, iar acest lucru, la cel
didactic, inseamna sase la suta plus grila propusa de Guvern, ceea ce ar insemna ca unii profesorii,
datorita gradelor, sporurilor si vechimii, pot ajunge la o crestere salarila de pana la 25 la suta. Astfel,
suma cu care se vor mari salariile va fi intre 500.000 si 2.000.000 de lei. Astazi vom sti sigur decizia
reprezentantilor Guvernului, deoarece ieri dupa-amiaza a avut loc o intalnire, dupa ultimatumul pe care
l-am dat noi" , a declarat Fartonea.
  Pana cand profesorii se vor pune de acord cu guvernantii, scoala este amanata, asa cum s-a intamplat de
multe ori in ultimii ani. Cel mai probabil, orele pierdute vor trebui recuperate, iar copiii vor fi adusi la
scoala sambata, in contul zilelor libere de care mai beneficiaza pana cand dascalii si Ministerul Educatiei
vor ajunge la o grila comuna de salarizare.
  
  Claudia BUIDAN    
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