
<b>Profesorii din Medias merg s�protesteze � Capital�</b>
O delegatie a FSLI va participa, azi, la mitingul din Piata Revolutiei, de la Bucuresti . Delegatia numara
20 de profesori din Medias . In calendarul FSLI este programata o greva in 11 octombrie, dar
declansarea ei depinde de pozitia Guvernului
   
  In jur de 20 de profesori, membri ai Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) din Medias,
participa, azi, la ora 11.00, la mitingul care are loc la Bucuresti.
  Profesorii se aduna in Piata Revolutiei si vor continua cu un mars de protest, pana in Piata Victoriei. 
"Noi suntem nemultumiti de majorarea de 27 la suta care ni s-a acordat, tocmai de aceea nu am semnat
protocolul cu reprezentantii Guvernului, pe care celelalte trei sindicate l-au acceptat. In aceasta majorare,
la salariul de baza s-au introdus si doua sporuri, cel de stabilitate si cel de solicitare neuropsihica. Acestea
ar fi trebuit sa se calculeze ca spor la spor, asa cum prvede Statutul Personalului Didactic, din 1997" , a
specificat Rodica Moldovan, liderul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant din Medias.
  Potrivit liderului, asupra unor profesori s-au facut presiuni de la conducerile scolilor in care predau, in
legatura cu plecarea la Bucuresti.  "Conform Contractului Colectiv de Munca, in articolul 8 se specifica
faptul ca, in ziua de 5 septembrie, Ziua Mondiala a Educatiei, se vor face doar activitati specifice acestei
zile, tocmai de aceea ne-am ales aceasta zi pentru miting, dar se pare ca, pana la urma, nu este asa" , a
declarat liderul FSLI Medias.
  
  Salarii duble sau nimic
  Liderii acestei federatii lupta in continure pentru majorarea salariilor cu suta la suta, iar, daca vor ajunge
la o intelegere cu Executivul, vor o marire salariala destul de mare.
  In afara de nemultumirea legata de salarii, potrivit doamnei Rodica Moldovan, profesorii sunt
nemultumiti si de conditiile din sistemul de invatamant, de faptul ca sunt foarte multe scoli care nu au
primit inca avizul de functionare si de criteriile de selectie a manualelor alternative.  "Noi vrem conditii
de lucru bune, dar, la ora actuala, invatamantul este subfinantat si tocmai de aceea nu este competitiv.
Noi vrem sa-i invatam pe tineri si sa le oferim conditii de studiu performante, iar cand acestia termina
scoala, sa poata lucra in domeniile pe care si le-au ales" , a precizat liderul Moldovan.  
  Membrii FSLI sunt revoltati si din cauza ca Guvernul i-a uitat, de cand au refuzat semnarea protocolului
pe care celelalte trei sindicate l-au semnat.
  Conform calendarului FSLI, in 11 octombrie este programata greva generala, dar declansarea acesteia
depinde foarte mult de pozitia pe care o va adopta Guvernul.
  
  Claudia BUIDAN
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