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Domnului Victor - Viorel PONTA,
Prim - Ministru al Romaniei,

Stimate domnule Prim - Ministru,

La inceputul mandatului Domniei voastre, in calitate de Prim - Ministru al
Ronianiei, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, in numele celor peste 185.000
de membri de sindicat ale caror drepturi si interese le reprezinta, se considers datoare
sa va aduca in atentie cateva din cele mai importante probleme. fara a caror rezolvare
invatamantul romanesc nu se poate moderniza si nu poate deveni compatibil cu eel
european.

Ne exprimam pe aceasta cale speranta ca, in mandatul Domniei voastre, educatia
va reprezenta un domeniu prioritar si ca Guvernul Romaniei va sustine si va adopta
masuri menite sa conduca la o reforma reala a sistemului de invatamant, supus in
ultimii ani mult prea multor ,,experimente" nefericite, care au afectat in mod direct
generatii mtregi de elevi si studenti.

L
In primul rand, consideram necesar sa dispuneti efectuarea unui audit

extern sau audit interministerial, care sa verifice modul in care au fost utilizate de
catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului fondurile alocate
prin legile bugetare anuale.

Avem in vedere faptul ca, in ultimii ani nu a existat nici un fel de transparenta in
ceea ce priveste modul de cheltuire a banului public.

Desi Legea educatiei nationale instituie caracterul de prioritate nationals a
invatamantului si prevede alocarea anuala din bugetul de stat si din bugetele
autoritatilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv,
Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 prevede acordarea a 2, 3 % din
P.I.E., ceea ce reprezinta o diminuare cu 62 % a sumelor care s-ar cuveni pentru
finantarea sistemului educational. Mai mult, prin Legea nr. 283/2011 s-a prorogat
intrarea in vigoare a art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educatiei nationale privind
alocarea a 6% din PIB, pentru 1 ianuarie 2013.

Realitatea confirma ca subfinantarea a atins deja pragul maxim al suportabilitatii.
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, mtr-un orizont de timp previzibil,
standardele europene asumate prin aquis-ul comunitar.
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