
Un Sindicat, Un Mesaj 

 

Alianta Sindicala „Gh. Asachi” Iasi (AS-IS) ia public atitudine cu privire la stirbirea imaginii 

cadrelor didactice din Romania, dupa episodul mediatizat al profesoarei din Bucuresti data afara din 

invatamant dupa ce a pretins parintilor cadouri valoroase de Craciun. 

 

Se generalizeaza, se scoate din context, se cauta senzationalul si acolo unde nu este. Aceasta 

este concluzia trista la care noi am ajuns dupa izbucnirea scandalului cu profesoara „spagara” de la 

Bucuresti. Se merge pe rationamentul fals „Daca o profesoara ia bani de la parinti, toti profesorii sunt 

avizi dupa bani lasand in plan secund menirea lor ca dascal”.  

Noi stim ca membrii de sindicat pe care ii reprezentam sunt cei multi, cei care lucreaza si nu fura. De 

aceea, ne simtim jigniti si suntem revoltati. 

Da, categoric sunt si profesori care nu au ce cauta in invatamant, dar de aici si pana la a terfeli 

public, laolalta si dascali care au constiinta curata ar trebui sa fie drum lung. Putem afirma cu mandrie 

ca dascalii din AS-IS nu sunt subiecte de presa tabloida. Nici nu au cum - sunt acei „dascali 

plictisitori” care isi fac treaba. 

Stim ca in Romania combinatia elevi motivati – profesori devotati – respect – stabilitate este dificil 

de realizat.  

Pentru ca, ne place sau nu, ne straduim sa facem fata schimbarilor dese din sistem si suntem nevoiti sa 

facem presiuni pentru a fi auziti. Nu renuntam in a incerca, pentru ca noi, dascalii ce avem coloana 

vertebrala nu venim in fiecare zi la catedra sa ne plangem, ci pentru a educa si invata copiii. 

Vi s-a intamplat sa auziti despre un profesor, caracterizat de catre parinti drept „dascal cum rar mai 

intilnesti in ziua de azi, om frumos, integru, dedicat si de mare valoare, un adevarat exemplu pentru 

copii si comunitate”? Noua da, de multe ori. Ceea ce ne face sa avem incredere ca astfel de dascali nu 

sunt chiar asa de rari. Ba mai mult, fiecare dintre noi cred ca se poate gandi la cel putin unul-doi-trei 

profesori pe care ii poate integra cu mandrie in categoria de mai sus. Si atunci va intrebam...oare stiti ce 

este in sufletul unui astfel de profesor atunci cand citeste despre invatamantul din ziua de azi, asa cum 

este creionat de presa, de unii parinti si elevi deopotriva? 

„Profesorii” nu reprezinta un substantiv colectiv, ci un grup de intelectuali, printre care s-au 

strecurat si uscaturi, ca in orice alta categorie profesionala. Nu uscaturile predomina, pentru ca 

daca ar fi asa, Romania nu ar mai avea nici o sansa. Asadar, ne inclinam in fata colegilor care au 

constiinta curata si le dorim sa isi gaseasca in fiecare zi motivatia de a forma OAMENI 

VALOROSI intr-un sistem in care criteriile de performanta sunt relative. 
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