ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

Comunicat de presă
Sindicalişti din învăţământ şi gospodărire a apelor au cerut ajutorul
prefectului pentru respectarea unor drepturi
Dreptul de pensionare anticipată fără penalizare, recunoaşterea bolilor
profesionale, creşterea bugetului destinat ministerului educaţiei sunt câteva dintre
problemele pe care liderul uneia dintre principalele structuri sindicale din educaţia
botoşăneană a ţinut să le prezinte prefectului. Liviu Axinte preşedintele Ligii Sindicatelor
din Învăţământ (LSI) a solicitat o întrevedere cu prefectul Costică Macaleţi, discuţiile
având loc astăzi în sala Ştefan Luchian.
Reprezentanţii cadrelor didactice au ţinut să prezinte, în primul rând, blocajul de
la Stăuceni, unde nu s-a găsit o soluţie pentru plata dascălilor ce fac naveta, deşi există o
hotărâre judecătorească executorie în acest sens. În acelaşi cadru de discuţie, liderul
sindical a prezentat şi alte câteva solicitări de care doreşte să se ţină cont la nivelul
Guvernului.
Una dintre ele se referă la creşterea salariilor profesorilor odată cu gradele
didactice, astfel încât să fie motivaţi tinerii valoroşi ce ar dori astfel să intre în
învăţământ. Au fost trecute în revistă şi păstrarea clasei a-IX-a la liceu, reînfiinţarea
şcolilor profesionale, modificarea consiliilor de administraţie ale şcolilor şi identificarea
unei alte surse de plată a navetei în locul primăriilor.
O problemă dinafara sistemului didactic a fost prezentată de liderul angajaţilor
Sistemului de Gospodărire a Apelor. Nicuşor Haras s-a plâns de faptul că, pentru ultimele
restrângeri de personal anunţate de Guvern, criteriile naţionale ce vor fi folosite pentru
selectarea persoanelor diferă de cele stabilite la nivel regional.
„Dumneavoastră aţi prezentat nişte probleme din care o parte le vom rezolva
la nivel local. Celelaltele vom trimite către ministerele de resort. În primă fază,
domnule Axinte vă invit la Stăuceni, unde, împreună cu domnul primar vom căuta o
soluţie pentru conflictul financiar de acolo.”, a fost răspunsul prefectului Costică
Macaleţi.
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