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DeclarațieUSR PLUS Buzău
1. USR PLUS Buzău aplică la nivel județean deciziile Biroului
Național USR PLUS cu privire la sistemul de învățământ
preuniversitar.
2. USR PLUS Buzău rămâne consecvent promovării unui
învățământ modern și eficient, centrat pe beneficiarii actului
educațional - elevi și părinți, dar și pe implicarea, dezvoltarea
și motivarea personalului didactic.
3. USR PLUS Buzău susține depolitizarea sistemului de
învățământ buzoian și promoveazămeritocrația.



DeclarațieUSR PLUS Buzău
În viziunea USR PLUS Buzău, depolitizarea învățământului
buzoian presupune următoarele:
- eliminarea sistemului listei de inspectori și directori,

stabilită pe criterii politice;
- înlăturarea monopolului deținut de un grup transpartinic,

politic și de interese, care ține în captivitate învățământul
buzoian;

- reevaluarea gradului de politizare a sindicatelor din
învățământul buzoian și încurajarea înființării unor
organizații sindicale independente, depolitizate.



DeclarațieUSR PLUS Buzău
- USR PLUS Buzău promovează în sistemul de învățământ

buzoian meritocrația bazată pe: concurs corect de CV-uri,
studii de specialitate corespunzătoare la universități de
prestigiu, studii de management educațional, practică și
experiență managerială, rezultate deosebite în actul
educațional;

- USR PLUS Buzău a refuzat participarea alături de PNL la
negocierea numirilor politice de inspectori în ISJ Buzău și a
directorilor din școli. USR PLUS Buzău nu a propus numirea
niciunui inspector sau director de școală.
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- USR PLUS Buzău se disociază de acei membri ai săi care

figurează pe listele de inspectori și directori propuse de
PNL sau PSD;

- USR PLUS Buzău va ataca pe căi legale numirile politice pe
funcții de conducere din ISJ Buzău și de la nivelul școlilor
din județ, susținând nelegalitatea acestora;

- USR PLUS Buzău susține elaborarea la nivelul ISJ Buzău a
unei proceduri operaționale realiste, care să pună accent pe
meritocrație și concursul corect de CV-uri în privința numirii
inspectorilor și directorilor de școli;
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- ordinea concursurilor ar trebui să fie următoarea: mai întâi

concursuri pentru funcțiile de inspectori școlari și directori
CCD și abia apoi concursurile pentru funcția de director de
școală și liceu;

- dominanța PSD-PNL asupra învățământului buzoian,
coroborată cu indiciile politizării structurilor sindicale
existente, USR PLUS Buzău își manifestă îngrijorarea față
de corectitudinea concursurilor ce vor avea loc, solicitând
garanții suplimentare, pentru încurajarea participării
cadrelor didactice din sistem care întrunesc criteriile
meritocrației.
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- Conform legii educatiei nr. 1 din 2011: „Pentru finanțarea

educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din
bugetele autorităților publice locale minimum 6% din
produsul intern brut al anului respectiv”. Nici un guvern nu
a respectat aceasta lege.

- USR PLUS Buzău va milita pe toate căile pentru
respectarea acestui principiu ca premisă obligatorie a
creșterii nivelului de calitate al învățământului.

- respectarea legii Salarizării Unitare și mărirea urgentă a
salariilor profesorilor este o necesitate obiectivă asumată
de USR PLUS Buzău.


