Probleme cu salariile profesorilor. Pirtea: Vor ajunge doar până în vară
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Descriere foto:

Președintele Comisiei pentru Educație a PNL, deputatul Marilen Pirtea, acuză faptul că se exercită o presiune majoră as
directorilor de școli, cărora li se solicită „soluții reale” pentru asigurarea salariilor de bază.

Acesta spune că presiunea vine dinspre centru, prin inspectoratele școlare județene, în condițiile în care există semnale put
din partea multor școli cum că banii de salarii vor ajunge anul acesta doar până prin iunie sau iulie. Deputatul liberal susț
primele soluții vehiculate sunt extrem de grave și vor afecta considerabil veniturile profesorilor: neplata orelor suplimen
scăderea numărului de gradații de merit pe județ.
[citeste si]

„Cămașa guvernării se dovedește prea mare pentru PSD. După ce au tocat banii în 2017, înecați parcă într-un populism boln
văd nevoiți acum să cârpească găurile din buget. Semnalele dinspre multe școli sunt că banii pentru salarii vor ajunge doar p
vară. Celebra ‹‹țopăială ﬁscală›› de anul trecut se va resimți negativ în buzunarele profesorilor. Cele mai vehiculate sol
încadrare în bugetul de salarii sunt neplata orelor suplimentare și scăderea numărului de gradații de merit. Sunt sume însem
mai ales pentru dascălii cu rezultate, imaginați-vă că gradația de merit poate însemna o diferență de venit de 25%. PSD d
mână și ia cu două”, spune Marilen Pirtea.

Măsura privind plata salariilor a fost luată în cadrul unei strategii mai mari de reducere a cheltuielilor cu personal
învățământ

Președintele Comisiei pentru Educație a PNL face o legătură între îngrijorarea directorilor de școli cu care a discutat și m
intempestivă de anul trecut, cea prin care responsabilitatea pentru salariile profesorilor de la administrațiile locale la Min
Educației. „Suntem îndreptățiți să credem că măsura privind plata salariilor a fost luată în cadrul unei strategii mai m
reducere a cheltuielilor cu personalul din învățământ. Au luat ochii oamenilor cu măriri salariale nesustenabile, pentru ca ac
încerce să se achite de ele tot din buzunarul profesorilor. Mesajul meu către guvern este cât se poate de direct: lăsați profes
pace! Orice om responsabil față de viitorul copiilor noștri înțelege că ne aﬂăm într-un punct critic, în care investiția ma
educație, făcută cu capul, nu cu picioarele, este singura șansă pe care o mai are România, după 27 de ani de oportunităț

multe irosite”, subliniază Pirtea.

Vă reamintim că în Biroul Executiv al PNL s-a luat decizia ca săptămâna viitoare, în Camera Deputaților, să se înainteze o m
simplă împotriva ministrului Educației.

