
A venit toamna, anotimpul contrastelor! 

STIMAȚI COLEGI, 

Astăzi a început noul an școlar 2022 – 2023! Va fi un an cu noi tendințe, un prim pas spre schimbări absolute, o 

nouă reformă!  

Când în societatea noastră vorba românească „Ai carte, ai parte!“ este luată în derâdere, noi, angajații din 

învățământ, suntem aproape singurii care mai încercăm să tragem un semnal de alarmă, să ținem piept 

ignoranței generalizate și să menținem învățământul pe linia de plutire! Într-o țară în care specialiști predică 

seara la TV că suntem răsfățați ai statului, că sumele pe care statul a început să ni le acorde, sume ce 

reprezintă de fapt veritabile restanțe, sunt sume ce conduc țara la dezastru, iar cerințele noastre subminează 

economia națională sau proiectele de dezvoltare, accelerând și inflația, noi trebuie să demostrăm că educația 

este importantă și că banii alocați educației nu reprezintă o cheltuială, ci cea mai bună investiție pentru viitor. 

Observăm încă odată că sunt mulți care nu doresc o țară educată! Nu ne opunem reformei, dar nu oricum, iar 

pentru ca o reformă să aibă succes trebuie să te îngrijești și de oamenii din sistemul în care dorești să-ți 

implementezi proiectele.   

Însă, cu toate greutățile amplificate și de crizele mondiale fără precedent în istoria noastră recentă, nu trebuie 

să uităm niciodată de ce ne-am ales acest drum nobil în viață; nu trebuie să uităm că noi nu avem un copil sau 

doi, ci avem sute, mii, pentru care un an, doi, sau patru, am fost și părinții de la catedră. Întreg personalul din 

unitățile de învățământ s-a îngrijit cât a putut de bine, zi de zi, de acești copii. Și, cu toate că mulți ne uită în 

momentul în care au făcut primul pas afară din curtea școlii, sunt alții care ne poartă în suflet întreaga viață. 

Știm, este greu să vii în fața clasei și să zâmbești când realizezi că profesia de dascăl a devenit indezirabilă, 

când constați că veniturile lunare sunt sub cheltuielile curente și când, în multe cazuri, observi că nici măcar 

copilul din fața ta nu te mai respectă. Într-o Românie în care se vorbește despre calea europeană, când vine 

vorba de obligații, de rezultate, bugetul alocat educației este din ce în ce mai mic, la limita de subzistență, iar 

majoritatea unităților nu oferă nici cele mai elementare standarde de igienă, de studiu, de învățare pentru un 

secol XXI. În aceste condiții, noi trebuie să identificăm permanent cele mai bune soluții pentru a continua cu un 

proces didactic de calitate și totodată trebuie să ne arătăm puterea pentru a putea vorbi pe viitor de o 

societate durabilă. 

Cu speranța că va veni un 1 septembrie în care nu vom mai vorbi de neajunsurile din sistemul de învățământ, 

acum, la început de an școlar, pot să vă asigur că Sindicatul Învățământului „Spiru Haret“ Dolj va continua să vă 

reprezinte profesionist până la cel mai înalt nivel, să identifice cele mai bune soluții la problemele membrilor 

noștri, să vă informeze corect și transparent, să lupte pentru drepturile angajaților din învățământ, pentru 

salarii mai mari și pentru investiții în școala românească. Însă, nu trebuie să uităm că decizia nu aparține 

sindicatului, iar puterea sindicatului este dată de unitatea de acțiune a membrilor săi. 

Vă mulțumesc pentru că faceți parte din această mare familie ,,Spiru Haret”! 

Un an școlar de succes, cu bună înțelegere, plin de realizări pe toate planurile și multă sănătate vă doresc! 

Uniți suntem puternici! 

Prof. Nicușor COTESCU 

Președinte S.I. „Spiru Haret” Dolj 
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