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Domnului Pre$edinte al Romaniei,
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Acum, cand Legea bugetului de stat pe anul 2012 urmeaza sa fie dezbatuta sj
aprobata de Parlamentul Romaniei, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant se
considers datoare sa va readuca in atentie cateva din cele mai importante probleme fara a
caror rezolvare invatamantul romanesc nu se poate modernize §i nu poate deveni
compatibil cu eel european.

Desi Legea educatiei nationale instituie caracterul de prioritate nationala a
invatainantului §i prevede alocarea anuala din bugetul de stat §i din bugetele autoritatilor
publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2012, inaintat de Guvernul Boc Parlamentului, prevede
acordarea numai a 2, 85% din PIB, ceea ce reprezinta o diminuare cu 53 % a sumelor
care s-ar cuveni pentru finantarea sistemului educational.

Realitatea confirma ca subfmantarea a atins deja pragul maxim al suportabilitatii.
De aceea, cerem respectarea Legii educatiei nationale in ceea ce priveste finantarea
invatamantului, pentru ca sistemul educational sa nu intre in colaps.

Prea multi ani s-a amanat alocarea unor resurse bugetare, care, in mod normal, ar fi
trebuit sa creasca an de an, pentru a se putea atinge, intr-un orizont de timp previzibil,
standardele europene asumate prin aquis-ul comunitar.

Efectele slabei alocari de fonduri de la bugetul de stat sunt tot mai vizibile si
adancesc decalajul nu numai fata de §colile tarilor dezvoltate, dar s.i fata de eel al tarilor
recent admise in Uniunea Europeans, tari care aloca pentru invatamant procente din P.I.B.
mult mai mari decat Romania.

Consecintele acestei subfinantari sunt evidente:

l.Lipsa conditiilor optimc pentru desfasurarea procesului instructiv -
educativ.

Materialul didactic este insuficient si, in majoritatea cazurilor, neperformant, atat in
unitatile de invatamant din mediul urban, cat s.i in cele din mediul rural; spatiile in care se






