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80% din locuinţe
neasigurate

Poșta Română va desﬁința 56 de posturi de conducere

Inﬂaţie de şeﬁ!
Compania Națională Poșta
Română va desﬁința, în perioada următoare, 56 de
posturi de conducere, iar începând din data de 10 octombrie (azi - n.r.)voi transmite
comunicări de anulare a tuturor detașărilor efectuate
către alte instituții, a declarat
ieri într-o întâlnire cu presa, directorul general interimar al Companiei Naționale
Poșta Română (CNPR), Elena
Petrașcu.

„În cele patru luni de mandat
am de gând să fac capitalizarea
Poștei Române. Știu exact în ce
am intrat. Știu că sunt foarte
multe de rezolvat. Sunt femeie,
dar dacă voi considera că trebuie să am ceva să ﬁu și bărbat,
voi ﬁ și bărbat. Am venit cu o
propunere de organigramă pentru reducerea funcțiilor de conducere. Astfel, la ora actuală
există 102 posturi de conducere, dintre care 13 de directori,
iar restul șeﬁ de departamente,
șeﬁ de direcții. Am știut că or-
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decese

ganigrama Poștei Române este
umﬂată. Atunci, vor ﬁ reduse
56 de posturi de conducere.
Foarte multe posturi sunt organizate din detașări. Au fost
detașați oameni la ANCOM, la
compania de drumuri etc.”, a
spus Petrașcu.
Directorul interimar al Poștei
Române a explicat că persoanele detașate vor ﬁ rechemate la
post în companie, iar ulterior se
va face o analiză a beneﬁciilor
aduse în urma detașărilor.
„Codul muncii îți dă posibilitatea să faci detașare în interiorul instituției. De mâine
(azi, n.r.), voi semna ordinul de
încetare a tuturor detașărilor.
Trebuie să veriﬁc dacă acele
persoane au lucrat în interesul
companiei. Dacă se conﬁrmă
asta, voi semna prelungirea
detașărilor. Oamenii se vor întoarce pe posturile lor sau pe altele dacă s-au desﬁințat anumite departamente. Cine dorește
să rămână în instituția unde a
fost detașat, poate cere încetarea contractului de muncă pe



care îl are cu Poșta Română”, a
explicat Elena Petrașcu.
Aceasta a adăugat, totodată,
că nimic nu se blochează în
Poșta Română, iar „contractele
merg înainte”.
De asemenea, documentul
care conține planurile companiei până în 2023 va ﬁ înaintat
celor de la Deloitte, măsurile
de bază ﬁind cuprinse în Memorandumul adoptat recent de
Guvern.
Elena Petrașcu a fost numită director general interimar
al Companiei Naționale Poșta
Română (CNPR) la începutul
acestei luni, când Consiliul de
Administrație al companiei
a aprobat revocarea directorului general interimar Rareș
Stanciu. Președinte a fost ales
Adrian Găvruța (secretar general adjunct al ministrului
Comunicațiilor și Societății
Informaționale).
Ministrul
Comunicațiilor și Societății
Informaționale, Lucian Șova,
a prezentat în ședința noului
Consiliu de Administrație al
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Cu amintiri şi dor comemorăm azi, 25 de ani de
când a trecut în neﬁinţă dragul
nostru soţ, tată, socru şi bunic
IOAN JARSCHI.
Vei rămâne veşnic în suﬂetele noastre. Fiicele Elena şi Dorina cu familiile lor. (7291)
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Regretăm trecerea la
cele veșnice a bunei și stimatei
noastre colege,
avocat DOINA MUDURA.
Familiile Glăjaru și Cigan.
(849)
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rămași să-i mângâie și să le dea
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data de 4 octombrie 2017, în

...acest moment neasigurate, în contextul în
care este un lucru cunoscut că țara noastră are o
largă expunere la riscuri precum cele acoperite
prin PAD – cutremur, inundații și alunecări de teren. Din cei peste 7 ani de funcționare a PAID am
învățat că nu caracterul obligatoriu este cel care
îi convinge pe români să se asigure, ci înțelegerea
necesității acestui produs. Acesta este, de altfel,
rolul caravanei pe care o derulăm împreună cu
ASF: vom ﬁ timp de o săptămână în țară, oferind informațiile de care primăriile și proprietarii de locuințe au nevoie pentru a înțelege cum
îi poate ajuta o asigurare obligatorie de locuință,
la nevoie”, a declarat Nicoleta Radu, directorul
general al PAID. Cu peste 7,2 milioane de locuinţe neasigurate, în România există o nevoie
acută de informare cu privire la responsabilitățile
care îi revin, din acest punct de vedere, ﬁecărui proprietar. „Suntem preocupaţi de creşterea
gradului de cuprindere a asigurărilor obligatorii
de locuinţe şi cred că parteneriatul cu PAID are
un rol important în atingerea acestui deziderat”,
a declarat Preşedintele ASF, Leonardo Badea.
Reprezentanții celor două instituții reamintesc că
„statul nu are nicio obligație de a oferi ajutor celor ale căror locuințe au fost avariate și nu aveau
asigurare obligatorie de locuință valabilă”, astfel
că nevoia ca ﬁecare român să ﬁe responsabil pentru proprietatea sa este evidentă. Mai mult, „în
cazul unui dezastru natural, fondurile publice vor
ﬁ folosite, în principal, pentru obiectivele critice: infrastructură, școli, spitale etc., refacerea
locuințelor rămânând în grija ﬁecărui proprietar”, atenționează instituțiile. 
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aducem la cunoştinţă că

GYULAFALVY (KERI)

companiei naționale „Poșta Română” strategia de redresare a
operatorului național iar prima
măsură luată în cadrul CA a fost
mandatarea membrilor comisiei
de negociere cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România
(SLPR) în vederea modiﬁcării
prevederilor din Contractul
Colectiv de Muncă referitoare
la eliminarea indemnizației de
conducere în cazul revenirii de
pe o funcție de conducere pe
una de execuție.
Tot în ședința CA din 4 octombrie a fost aprobată și noua
organigramă a CNPR, prin care
au fost desﬁințate 56 de posturi
de conducere (la nivel central),
reprezentând o economie de
424.000 lei lunar la salariile
de bază și 92.000 de lei lunar
la indemnizațiile de conducere, din bugetul pentru salarii al
companiei.
Compania Națională „Poșta
Română” este deținută de statul
român, prin MCSI în proporție
de 75%, și de Fondul Proprietatea în proporție de 25%. 
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mei sale dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Colectivul
de cadre didactice de la Liceul
Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea.
(851)



S-au scurs 13 ani de la
trecerea în neﬁinţă a iubitului
meu frate
VASILE VARDAI.
Amintirea lui este şi va rămâne veşnic vie în suﬂetele noastre. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sora şi familia. (7213)

Azi, 10 octombrie
2017, se împlinesc 14 ani de
când scumpul nostru ﬁu,
EMANUELOVIDIU POTRA,
a plecat dintre noi, prea devreme. Deşi timpul şi viaţa
trec, imaginea şi amintirea lui
sunt vii pentru noi. Avem credinţa că de acolo de sus ne veghează clipă de clipă. Cei care
l-au cunoscut şi apreciat, sunt
invitaţi să păstreze un moment
de reculegere în memoria lui.
Părinţii, Aurel şi Doina. (7323)

Anunţurile de
comemorări şi decese se
preiau:
 la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică,
între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă
Teatrul de stat) lunivineri, între orele
9.00-18.00, duminică, 16.00-18.00

