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INTRARE Mr...

Tn atentia,

Domnului Emil Boc-Presedinte

Domnule Presedinte,

Tn nenumarate randuri am Tncercat, fie prin scrisori deschise, fie prin adrese

oficiale, sa va aducem la cunostintS problemele grave cu care s-a confruntat si se

confrunta sistemul educational romanesc. Am solicitat Tntalniri Tn cadrul carora acestea ar

fi putut fi discutate, negociate si rezolvate, dar ne-am lovit de indiferenta cu care ati tratat

institutia dialogului social si organizatiile sindicale.

Federatia Sindicatelor Libere din fnvatamant, Federatia Sindicatelor din

Tnvatarnant ,,SPIRU HARET" si Federatia Educatiei Nationale, care reprezinta peste

270.000 de salariati, v-au solicitat Tn luna decembrie 2011 o intalnire, pentru a

detensiona, fie si partial, starea de nemultumire aflatS Tn continue crestere. Raspunsul

dumneavoastra a fost acelasi: TACERE.

Am fi dorit un raspuns oficial pe care sa-l comunicam colegilor care ne tot Tntrebau:
cat mai trebuie sa sufere pentru ca partidele aflate la guvernare sa aplice legile adoptate
de ParlamenP.

Am fi vrut sa aflam direct de la dumneavostra de ce Guvernul si-a asumat Tn anul
2009 Legea 330 privind salarizarea unitara, act normativ atat de mult laudat, dar din care

nu a fost aplicate decat prevederile care afectau interesele legitime ale salariatilor din

sectorul bugetar?! De ce Tn anul 2010 v-ati asumat o alta lege a salarizarii unitare si,
totodata, o lege pentru salarizarea personalului bugetar Tn 2011? De ce v-ati asumat o
lege specials pentru salarizarea personalului didactic, al carei singurscop a fost acela de

a Tmpiedica plata salariilor acestora conform hotararilor judecatoresti?

Tn 2011 v-ati asumat raspunderea pentru o lege a educatiei nationale care nu

respecta ceea oe dumneavostra si Presedintele Romaniei ati girat, respectiv, Strategia

pentru Educatie si Cercetare, strategie pe care si noi ne-am asumat-o, sperand Tntr-o

autentica reforma a sistemului de Tnvatarnant.

Ati promovat aceasta iege, Tn ciuda faptului ca v-am semnalat m nenumarate
randuri refuzul ministrului Funeriu de a realiza o dezbatere autentica cu partenerii sociali

si reprezentantii parintilor si elevilor, dar si problemele pe care ap/icarea acesteia le va
genera. Realitatea ne-a dat dreptate: dupa un an de la intrarea Tn vigoare a acestei legi

de o importanta deosebita, de care depinde viitorul acestei tari, adoptata prin angajarea




