Deputatul Dumitrescu solicită finanţare pentru
învăţământ

Deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu i-a trimis o scrisoare
deschisă premierului Emil Boc prin care îi cere să intervină pentru ca
bugetul alocat educaţiei să nu fie din nou „amputat“ prin alocaţiile
financiare stabilite prin legea bugetului pe anul 2012. Dumitrescu a
arătat că subfinanţarea pentru anul 2012 vine în condiţiile în care
activitatea sistemului naţional de educaţie a fost puternic compromisă,
mai ales ca urmare a rectificării bugetare din această vară. „Am decis
să mă adresez dumneavoastră, în calitate de şef al executivului, de fost
ministru interimar al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
şi de cadru universitar pentru a vă atenţiona asupra faptului că şi în
condiţiile finanţărilor bugetare din acest an, activitatea sistemului
naţional de educaţie a fost puternic compromisă, mai ales ca urmare a
rectificării bugetare din această vară. În aceste circumstanţe, vă rog să
reţineţi faptul că educaţia naţională a ajuns să reprezinte un domeniu
mult subfinanţat, dincolo de limita oricărei suportabilităţi!“, se arată în

scrisoarea semnată de deputatul Cristian Dumitrescu. În acelaşi
document se arată că din numeroasele scrisori primite de la cadrele
didactice, reiese că insuficienţa fondurilor a creat numeroase
dificultăţi desfăşurării normale a procesului de învăţământ. S-a ajuns
la desfiinţarea unor şcoli sau la comasarea altora şi, în multe cazuri, la
imposibilitatea ca elevii să poată ajunge la cursuri, din cauza
distanţelor mari pe care le au de parcurs şi a insuficienţei mijloacelor
de transport. „Având în vedere faptul că anul 2012 va fi un an dificil
pentru sistemul naţional de educaţie datorită faptului că va reprezenta
anul în care vor fi implementate primele prevederi ale noii legislaţii
din acest domeniu, este evident faptul că fondurile necesare pentru
atingerea noilor obiective vor trebui să fie mult superioare alocărilor
bugetare din anul 2011. În consecinţă, vă solicit - dacă doriţi, întradevăr, să asiguraţi trecerea la un nivel superior a învăţământului
naţional - să vă revizuiţi substanţial poziţia faţă de viitorul buget
alocat educaţiei naţionale, asigurându-i o creştere considerabilă
comparativ cu cel anterior“, a susţinut deputatul vrâncean.
El a atras, încă odată, atenţia asupra faptului că menţinerea sau
agravarea actualei stări de subfinanţare a învăţământului naţional şi în
anul 2012, an cheie pentru implementarea modificărilor prevăzute în
noua Lege a Educaţiei Naţionale, reprezintă „expresia elocventă a
iresponsabilităţii guvernului condus de Emil Boc“, precum şi „un grav
atentat la cele mai legitime interese naţionale“. Deputatul Dumitrescu
a ţinus să explice că a decis să trimită acesată scrisoare deschisă
deoarece „am încetat de mult să mai am vreo speranţă de verticalitate
şi sinceritate în demersul de a susţine educaţia naţională a ministrului
Funeriu“.

