
Profesorii spun adio distinctiilor "Gheorghe Lazar"
Distinctii "Gheorghe Lazar" vor primi doar didactice care, pe langa actele care atesta pregatirea si
activitatea profesionala, fac dovada ca scolile de unde provin au fonduri bugetare pentru sustinerea
premiilor care le insotesc, se arata intr-o adresa primita, ieri, de conducerea Inspectoratului Scolar
Judetean (ISJ) Sibiu.
  
  Inspectorii ISJ au tema de la Ministerul Educatiei sa ia contact cu toate scolile de unde provin dascalii cu
dosare depuse pentru diplomele "Gheorghe Lazar". Pana la sfarsitul acestei saptamani vor fi adunate
datele de la scoli, dupa care se va trece la evaluarea dosarelor acelor cadre didactice incadrate la unitatile
scolare care au identificat surse bugetare pentru acordarea premiilor. 
  "Unitatile de invatamant care au analizat si inaintat la inspectoratul tcolar tabele cu cadrele didactice
propuse pentru atribuirea de distinctii vor preciza, in scris, existenta fondurilor corespunzatoare acordarii
fiecarei categorii d epremii, cu urmatorul continut ", se arata in adresa cu pricina.
  Adresele din partea scolilor, prin care se confirma existenta sursei bugetare, fara a afecta fondurile
pentru plata salariilor pana la sfarsitul anului, dupa cum se specifica in aceeasi informare primita de la
ministerul de resort, trebuie sa fie vizate de administratia locala responsabila cu finantarea unitatilor
scolare. 
  "Au fost depuse 256 de dosare, dintre care au fost validate 76 pentru clasa I, 74 - pentru clasa II, 20
pentru clasa a III si 66 pentru diploma de excelenta. 12 dosare au fost respinse pentru ca erau incomplete.
Conform ordinului de ministru, aceste diplome se acorda in functie de creditele existente. Bugetul
acordat judetului Sibiu pentru cheltuielile de personal in acest an scolar, de unde ar urma sa fie scoase si
aceste premii, acopera aproximativ 80 la suta din necesar. Acesta este si motivul pentru care nu vad
rostul adresei primite de la minister. Noi am prezentat destul de clar situatia", precizeaza precizeaza
Marcel Avram, inspector general adjunct. In functie de clasa obtinuta, profesorii ar fi trebuie sa 
primeasca, in plus cu 20 la suta, 15 la suta si 10 la suta, din salariul anual. Cum, insa, bani nu se gasesc
nici macar pentru decontarea navetei pentru profesori, e greu de crezut ca vor fi prea multi beneficiari ai
mult-ravnitelor diplome si adrese de multumire. 
  
  Adresele din partea scolilor, prin care se confirma existenta sursei bugetare, fara a afecta fondurile
pentru plata salariilor pana la sfarsitul anului trebuie sa fie vizate de administratia locala responsabila cu
finantarea unitatilor scolare.
  
  
  Ileana ILIE
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