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Comunicat de presă
Mesajul adresat de prefectul judeţului în conferinţa de desemnare a noii conduceri a
Sindicatului Învăţământului Preuniversitar al Judeţului Botoşani
Întâi de toate adresez mesajul meu tuturor cadrelor didactice. Profesioniştilor care au nobila şi
deloc uşoara misiune de a forma noi generaţii. Ştiu că de multe ori munca dumneavoastră, eforturile
intelectuale, fizice şi sufleteşti pe care le faceţi nu sunt recompensate şi respectate aşa cum ar trebui.
Vreau să vă asigur că sunt alături de dumnevoastră şi de problemele pe care le aveţi şi sper ca, în
negura generală adusă de criza economică, să se înţeleagă că fără un învăţământ de calitate şi fără
oameni pregătiţi să ia deciziile cele mai bune, nu vom readuce prosperitatea în România.
Ca prefect, îmi doresc o relaţie deschisă cu sindicatele din Botoşani şi vă asigur, şi cu această
ocazie, că uşa biroului meu este oricând deschisă pentru dumneavoastră, ca şi pentru orice cadru
didactic din judeţ ce doreşte să-i spună prefectului dificultăţile întâmpinate dar şi împlinirile date de
performanţele elevilor.
Doamnei Ţiprigan ţin să-i spun că am apreciat-o întotodeauna, în mod deosebit, ca lider de
sindicat. Activă, perseverentă, consecventă în misiunea sa de a reprezenta cadrele didactice atât din
birou cât şi pe caniculă sau în ger, cu o porta-voce în mână.
Sper că noua conducere a Sindicatului Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Botoşani va
fi la fel de implicată în rezolvarea problemelor tuturor membrilor, şi o asigur de toată disponibilitatea
mea în demersurile pe care le va promova. Vă promit că vom avea un dialog real cu reprezentanţii
ministerelor de la Bucureşti.
Ca să vă dau un exemplu, pentru perioada următoare am în vedere invitarea doamnei ministru
Ecaterina Andronescu la Botoşani. Dumneaei a mai fost la noi şi s-a arătat deschisă în dialogul cu
profesorii pentru rezolvarea problemelor lor, de aceea sper că ne vom revedea în curând la Botoşani.
Încă o dată, vă mulţumesc pentru invitaţie. Doamnă Ţiprigan, vă doresc o viaţă lungă şi
liniştită, iar domniilor voastre vă doresc să aveţi cât mai mulţi lideri de sindicat precum tânăra doamnă
pensionară, aici de faţă. Vă urez tuturor mult succes!
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