
Profesorii intra in greva generala, functionarii ameninta
Toamna asta se vor numara protestele. Asa cum au “promis"  inca de la inceputul anului scolar,
sindicalistii din invatamant nu se lasa, cu una, cu doua. Daca pana acum, au apelat la metoda
negocierilor si a mitingurilor, de acum treaba va fi mult mai serioasa. De luni, ei refuza sa mai intre la
cursuri. Nici functionarii publici nu se lasa mai prejos. Si ei ameninta cu declansarea grevei generale. In
plus, sindicalistii de la Cartel Alfa Sibiu au inceput deja protestele stradale.
  
  Invatamantul romanesc intra in vacanta pe termen nelimitat. Patru milioane de romani - elevi si cadre
didactice vor intra in greva generala din 7 noimebrie, de la ora 8. In judetul Sibiu, aproximativ 6000 de
cadre didactice participa la protest. Dascalii considera insuficienta suplimentarea bugetului Educatiei cu
1.800 miliarde de lei vechi, care reprezinta o crestere de doar 0,06 la suta. “Am banuit ca se va ajunge la
greva generala pe temen nelimitat. Dupa discutia cu celelalte federatii, am stabilit ca din data de 7
noiembrie nu se va mai intra la cursuri, iar programul de actiune va fi unul comun. Subfinantarea cronica
a acestui domeniu, atrage dupa sine probleme complexe, care in procesul de descentralizare se vor
agrava" , precizeaza Teodor Fartonea, presedinte FEN Sibiu. O greva de foarte mare amploare in
invatamant a avut loc in anul 2000 si a durat sase saptamani. “Aceasta a afectat foarte mult imaginea
Guvernului si a dus la crearea unor tensiuni extraordinare in coalitie si la dispute intense. Pentru noi, a
meritat. Atunci am obtinut majorarea salariilor in doua transe, cu 80 la suta" , adauga Teodor Fartonea. 
  In plus, peste 20 de sindicalisti afiliati la Confederatia Nationala sindicala “Cartel Alfa" , filiala Sibiu au
pichetet marti, timp de o ora, Prefectura. In lipsa unui dialog social si a refuzului repetat al Guvernului de
a tine cont de opinia partenerilor sociali, cele patru confederatii reprezentative la nivel national au
hotarat, declansarea in comun a unor actiuni de protest. Pentru atingerea scopului, sindicalistii sunt
hotarati sa organizeze, marti, un miting la Bucuresti, in fata Palatului Parlamentului.
  
  Sezonul protestelor
  Alaturi de dascali, ameninta cu greva generala si functionarii publici. Acestia sunt suparati ca discutiile
purtate pe baza proiectului de modificare a legii privind statutul functionarilor publici intre reprezentantii
Aliantei Federative a Sindicatelor Functionarilor Publici SED LEX si ai Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici au esuat. “Proiectul prezent nu raspunde solicitarilor functionarilor publici si nu
rezolva sub nici un aspect, problemele acute cu care ne confruntam. De asemenea, Executivul nu are pe
masa de lucru nici un proiect al legii privind sistemul unitar de salarizare pentru functionarii publici" , se
arata intr-un comunicat remis de Sindicatul Liber I.T.M. Sibiu. De asemenea, functionarii publici sunt
nemultumiti ca proiectul legii bugetului de stat pe 2006 nu a fost negociat cu partenerii de dialog social.
Mai mult, acestia sustin ca nu au fost respectate angajamentele impuse de aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana si programul de guvernare. Acestor proteste s-au alaturat si membrii Sindicatului Angajatilor
Casei Judetene de Pensii si Directiei Muncii si Solidaritatii Sociale. “S-a ajuns la o stare de tensiune si
suntem obligati sa declansam actiuni de protest pentru ca Guvernul si Ministerle implicate nu au fost
interesate de revendicarile ALiantei SED LEX si nu au dat nici un raspuns organizatiei noastre" , a
declarat Maria Dumitru, presedintele sindicatului amintit. Functionarii ies la un prim miting de protest pe
3 noiembrie, iar in 10 noiembrie vor intra in greva de  avertisment. Daca nu se vor rezolva solicitarile
protestatarilor acestia vor declansa greva generala pe data de 17 noiembrie. 
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