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„Sunt angajaţi care vor aduce bani de acasă în loc de salariu!”

Nori negri deasupra educaţiei
urmare din pagina 1
Când a intrat în vigoare legea, trebuia să se facă o reîncadrare. Nu s-a făcut în mod concret și unitar la nivel național.
Unii au fost încadrați după Legea 250, alții după 153 și astfel
au apărut disfuncționalități.
S-a ajuns astfel ca, în cazul a
doi oameni cu aceleași studii,
cel cu vechime mai mare să
aibă salariu mai mic. La personalul nedidactic lucrurile stau
mult mai rău. În sistem sunt
școli mai micuțe. Nu poți să
angajezi un om de serviciu cu
normă întreagă pentru o școală
cu o clasă simultană care are
20-30 de copii. Au fost angajate persoane cu o pătrime,
cu o jumătate de normă etc.
Impozitarea acestor oameni
s-a făcut la nivelul salariului
minim brut pe economie, de
1.900 de lei, ajungându-se ca
cel care are un sfert de normă
să aducă bani de acasă, iar cel
care muncește cu jumătate de
normă să ia câțiva lei sau să
muncească gratis. Am sesizat aceste lucruri Guvernului
încă din toamnă, dar am fost
ignorați. Am analizat situația
într-un consiliu național la nivelul întregii țări și am ajuns
la concluzia că nu se mai poate. Din 14, 15 februarie, când
se vor da salariile, vom avea
imaginea clară a situației. Oamenii ne vor trimite datele la
sindicat, le vom centraliza și
vom vedea exact cum stăm.
Guvernul pare că are un singur
scop: să taie cât mai mult de
la oameni. Cu orice prilej, cu

Sindicaliștii sunt deciși să declanșeze proteste la sfârșitul lunii
orice chichiță”, a spus liderul
Federației Sindicatelor Libere
din Învățământ (FSLI) Bihor,
Ioan Țenț, într-o conferință de
presă desfășurată ieri la Sediul
IȘJ Bihor, conferință la care au
mai participat vicepreședinții
Gheorghe Blaj și Radu Hora și
secretarul gneral Flaviu Zancu.
Dincolo de „abrambureala”
produsă în sistem, sindicaliștii
sunt nemulțumiți și de modul în care, din postura de
reprezentanți ai cadrelor didactice, au fost tratați.
„Când am negociat ni s-a
promis o majorare inițială.
Promisiunea a fost făcută

șmecherește, când nu se știa
despre intenția Guvernului de
a trece plata dărilor către stat
în contul angajatului. Atunci
se promitea o majorare de 25%
de la 1 ianuarie 2018”, a spus
Ioan Țenț, care a continuat: „În
ceea ce privește sporurile, am
avut negocieri cu Ministerul
în toamnă și ajunsesem la o
variantă ﬁnală mulțumitoare.
În ultima ședință de guvern a
fost aprobat un regulament al
sporurilor total diferit de ce
negociasem noi. Nu se poate
așa ceva?! Nu ne batem joc!
Ce semnal îmi transmiți tu mie
ca angajator? Ești un neserios.
Noi negociem, batem palma

și vorbim una și voi băgați în
ședința de guvern un text care
nici nu seamănă cu ce am convenit. În acest regulament nou
sunt stabilite o grămadă de criterii departe de normalitate”.
Reprezentanții FSLI Bihor au
mai spus că solicită ca în două
săptămâni să poarte discuții
cu Ministerul Muncii pentru a
soluționa problemele și că începând cu ultima decadă a lunii
februarie vor declanșa acțiuni
de protest ce pot culmina cu
declanșarea unei greve generale.
FSLI Bihor are, în acest moment, aproape 8.000 de membri. 

Cetatea Oradea

Arheoparc în incinta Palatului Princiar
Municipalitatea orădeană
intenţionează să amenajeze
un arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetăţii Oradea. Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnici pentru
etapa de amenajare provizorie. Valoarea investiției este
de peste 2 milioane lei, iar
durata de realizare este de
13 luni. Proiectul cuprinde
amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare,
proiectarea și asistența tehnică.
Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat
proiectul „Amenajarea unui
Arheoparc în incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea,
etapa de amenajare provizorie”, propus de Primăria municipiului Oradea, prin Direcția
de Management Proiecte cu
Finanțare Internațională. „În
contextul descoperirilor arheologice din subsolurile corpurilor A şi B din perioada 20122015, în anul 2015 au continuat
cercetările arheologice în curtea Palatului Princiar pentru
punerea în valoare a vechii
catedrale gotice, ce se dezvoltă

pe aliniamentul ce uneşte subsolurile corpurilor sus-amintite şi zona Corpului D, ocupând
o parte însemnată a curţii.
Proiectul elaborat de SC Pro
Arh SRL propune amenajări
deﬁnitive în curtea Palatului
Princiar, pentru organizarea
de activități educative, demonstrative, de odihnă, loisir,
spectacole artistice, spectacole de lumini laser și sunet (cu
tematica istoriei Cetății) proiectate pe fațadele clădirilor
și amenajări provizorii pentru
punerea în valoare a vestigiilor arheologice, astfel încât în
zona catedralei gotice să poată
ﬁ reluate oricând cercetările
arheologice, fără desfacerea
unor pavaje”, menţionează Primăria Oradea.
Amenajarea
curții,
cu
suprafața de 4.917 mp, va pune
în evidență elementele constructive ale catedralei gotice
și ale corpurilor adiacente,
reconstituite conform rezultatului cercetărilor arheologice.
Zidurile vor ﬁ marcate la sol
cu piatră fasonată. Suprafața
din interiorul și din jurul catedralei episcopale care urmează
a se cerceta în continuare va

ﬁ ﬁnisată cu pietriș compactat. De asemenea, se vor pune
în valoare mormintele regale.
Spațiul perimetral considerat
că nu va mai ﬁ cercetat arheologic se va placa cu piatră cubică. În jurul copacilor se vor
crea mici spații verzi cu arbori
și arbuști. Spațiul va ﬁ dotat cu
mobilier urban adecvat monumentului (panouri de informare, bănci, fântâni de băut apă,
coșuri de gunoi). Corpurile de
clădire vor ﬁ protejate prin realizarea unei hidroizolații și a
unui dren racordat la rețeaua
de canalizare pluvială de incintă. Se vor monta și alimenta
la rețeaua de apă din incinta
Cetății două fântâni de băut

apă și un hidrant de incendiu.
În cadrul evenimentelor culturale se va putea amenaja o
scenă mobilă, iar spațiul din
interiorul catedralei episcopale
marcat la sol va putea ﬁ mobilat cu bănci mobile. Lângă locul de scenă va ﬁ amplasată o
ﬁridă electrică și se va extinde
iluminatul decorativ.
Valoarea lucrărilor, a organizării de șantier, a utilajelor
și dotărilor este de 2.020.050
lei fără TVA. În momentul de
față este în curs de obținere
autorizația de construire, iar
lucrările vor demara în cursul
lunii martie 2018 și vor ﬁ executate de SC Constructorul Sălard SRL. 

Agenda politică

Toate sistemele
publice, în criză

Deputatul Florica Cherecheş critică
actuala guvernare, acuzând „criza tuturor
sistemelor publice din România”, acestea
ﬁind rigide, învechite, ineﬁciente şi neperformante. Cherecheş susţine, totodată, că
România traversează cea mai mare criză a
forţei de muncă.
Într-o conferinţă de presă, deputatul PNL
Florica Cherecheş a declarat că lipsa de corelare a sistemului de educație cu piața muncii și
menținerea unui număr mare de ajutoare sociale la populație activă au generat cea mai mare
criză a forţei de muncă din România. De asemenea, Cherecheş susţine că în criză se aﬂă şi
sistemul de educaţie. „Cea mai mare problemă
e bugetul insuﬁcient, în jur de 3%. Guvernanții
și-au dat seama că banii le ajung pentru plata
salariilor doar pentru 9 luni și atunci prin
inspectoratele școlare se dau dispoziții directorilor să taie din costuri”, susţine Florica
Cherecheş, adăugând că, din această cauză,
sunt comasate clase, profesorii sunt obligaţi
să renunţe la plata orelor suplimentare, sunt
comasate și desﬁințate școli, mai ales în mediul
rural, fără niciun studiu de impact. „E clar că
PSD e repetent la educație și ia măsuri pompieristic, fără a evalua consecințele”, a menţionat
deputatul liberal. În ceea ce priveşte sănătatea,
Cherecheş a semnalat „lipsa vaccinurilor în
timp de epidemii”, infrastructura învechită şi
întreţinerea corupţiei din sistem. Parlamentarul
bihorean a criticat şi faptul că administraţiile
locale au fost lăsate fără o parte din sursele de
venit odată cu reducerea impozitului de la 16
la 10%, astfel că vor ﬁ obligate să facă restructurări pentru a putea plăti salariile la nivelul
actual.
Un alt sector cu probleme este cel al ONGurilor, asociaţiile ﬁind private de majoritatea
surselor de ﬁnanțare. „Alocările de la bugetul
de stat sau local pentru servicii sociale sunt extrem de reduse, mecanismul 2% este puternic
afectat de noua reglementare conform căreia
contribuabilii ar trebui să se ducă cu declarația
la ﬁnanțe, sponsorizările făcute de ﬁrme în
limita a 20% din impozitul pe proﬁt vor ﬁ drastic diminuate prin modiﬁcarea deﬁniției microîntreprinderilor în ceea ce privește cifra lor de
afaceri, crescându-se pragul de la 100.000 la
500.000 euro”, a menţionat Cherecheş.
În privinţa salariilor, Florica Cherecheş a
aﬁrmat că „apariţia primilor ﬂuturaşi de salariu
din acest an ne arată că „revoluţia ﬁscală” implementată de PSD-ALDE conduce la tăieri de
venituri şi scăderi de salarii. Contrar propagandei mincinoase care promitea majorarea tuturor
salariilor din sistemul bugetar cu 25%, banii
primiţi de o parte din angajaţii statului sunt
în realitate mai puţini faţă de luna precedentă”. Deputatul PNL a exempliﬁcat prezentând
ﬂuturaşul de salariu al unui şef de centru social
din subordinea Consiliului Judeţean, căruia în
ianuarie i-a crescut salariul brut cu peste 2.000
lei, însă a primit cu 1.200 lei mai puţin. „Ordonanţa 79 prin care se taxează contribuțiile la
nivelul salariului minim indiferent de timpul
de lucru și Ordonanța 4 prin care se transferă
contribuțiile pe angajat au creat un haos în economia românească. PNL a sesizat Avocatul Poporului cu 5 temeiuri de neconstituționalitate
ale Ordonanței 4, dar acesta a refuzat să o atace
la Curte”, a declarat deputatul PNL, acuzând
totodată faptul că Guvernul soluționează
problema angajaților part-time și din sectorul
public, dar și din sectorul IT, a persoanelor
cu dizabilități, cercetătorilor și sezonierilor
plătindu-le contribuțiile de sănătate din bugetul
de stat. „De acum orice angajat are legitimitate
să ceară ca Guvernul, din buget, să îi plătească
contribuțiile de sănătate. Vom ataca la Curtea
Constituțională această măsură”, a anunţat
Florica Cherecheş.
 I.M.

