
Salariile profesorilor din Rau Sadului, in pericol
Profesorii din localitatea Rau Sadului sunt in pericol sa nu isi poata lua salariile pana la finalul anului!
Avertismentul vine de la Fisc. Directorul Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu, ec. Grigore
Popescu, a declarat ca la Rau Sadului "copiii nu asigura buna functionare a trei scoli", cate are comuna,
dat fiind faptul ca se practica standardul de cost per elev. "Numarul mic de elevi nu asigura buna
functionare. Acolo sunt 3 scoli. Banii s-au repartizat pe numarul de copii. Deci e clar ca nu vor putea sa
isi plateasca profesorii. Sunt vreo 3.000 de lei per elev. De aceea, elevii ar trebui comasati intr-o singura
scoala. Trebuie rezolvata problema acolo. Trei scoli consuma mai mult decat una si implica mai mult
personal decat una. Am anticipat ca profesorilor nu le vor ajunge banii din standard cost ", a declarat
Grigore Popescu. 
  
  Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile preuniversitare este de 139,547 milioane lei. Fata de
anul trecut, cand au fost 168,026, suma este mai mare, dar si atunci finantistii isi faceau probleme ca nu
vor ajunge banii. "Banii au ajuns si am facut si o economie de vreo 9 milioane. S-au restituit banii inapoi.
De ces Pentru ca se practica standardul cost elev ", a mai spus directorul DGFP Sibiu. 
  
  Potrivit inspectorului general scolar, Constatin Gorun, problema nu e atat de grava la Rau Sadului si ea
poate fi rezolvata, ca intotdeauna, din redistribuire. "Probleme cu banii au mai fost la Şcoala Rau
Sadului, dar prin redistribuire problema a fost rezolvata. La nivel judetean exista un excedent financiar,
asa ca banii vor fi redistribuiti spre scolile unde fondurile nu sunt suficiente. La Rau Sadului exista o
scoala cu personalitate juridica si cu structuri in catune. La Rau Sadului invata si copii din catune", a spus
Constantin Gorun, inspector scolar general in cadrul Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu. 
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