
Profesorii se imprumuta pentru intretinere
Dascalii au ajuns sa faca imprumuturi la Casele de Ajutor Reciproc pentru a-si cumpara medicamente sau
pentru a-si plati intretinerea. Daca inainte de 1989 se faceau imprumuturi la Casele de Ajutor Reciproc
pentru cumpararea unui automobil sau pentru amenajarea apartamentului, mai nou, romanii, si in special
dascalii, au inceput sa ceara bani chiar si pentru o lucrare la stomatolog. Casele de Ajutor Reciproc pentru
invatamant raman in fiecare luna fara fonduri din cauza numarului foarte mare de cadre didactice care cer
credite. La Casa de Ajutor Reciproc (CAR) Neamt, din 2.000 de profesori cotizanti, lunar peste 100 fac
imprumuturi. De obicei, dascalii nu cer multi bani. ?Profesorii contracteaza sume mici, de pana la 10-15
milioane, pentru a putea returna mai usor banii. Dar majoritatea, cum iau un imprumut si termina ratele, o
iau de la capat cu un nou credit. Interesant este ca, in ultimele luni, o mare parte din banii imprumutati
sunt utilizati la stomatolog, pentru repararea danturii. O lucrare mai complexa ajunge si la 15-20 de
milioane de lei, iar la un salariu de 3 milioane si ceva, e cam greu. Dobanda este de 18% pe an, iar suma
imprumutata nu poate depasi de cinci ori fondul depus de imprumutat?, a spus Dobrita Oprea,
administrator in cadrul CAR pentru invatamant. Nici la Iasi situatia nu este mai roz. Aici numarul celor
care beneficiaza de imprumuturi este mai mare, ajungandu-se la 300 lunar. ?Sunt mai multe imprumuturi
pe timpul verii pentru ca sa plece in concedii. Numarul creditelor mai creste si iarna cand incep sa apara
facturile mari la intretinere?, ne-a precizat Cosan Dumitra, administrator la CAR Iasi. Si la Timisoara
disponibilul de la CAR este terminat in fiecare luna. Potrivit contabilului-sef, Cristina Pandariu, dintre
cei 5.300 de cotizanti, lunar cer imprumuturi intre 300 si 400 de profesori. ?Dascalii nu cer mai mult
10-20 de milioane de lei. Majoritatea cer banii pentru medicamente, intretinere, bunuri de folosinta
indelungata si dentist?, ne-a precizat Cristina Pandariu. Aceasta situatie nu ii mira insa pe liderii
profesorilor, care spun ca este normal daca tinem cont ca un profesor castiga intre 2 si 6 milioane de lei.
Presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Aurel Cornea, ne-a declarat ca acest lucru se
intampla la nivel national si nu trebuie sa ne mire. ? Chiar si eu am facut un imprumut, insa la o banca.
Acest lucru se intampla din cauza salariilor foarte mici din invatamant, din care nu iti poti permite sa iti
cumperi un lucru de folosinta indelungata?, ne-a precizat Cornea. 
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