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O nouă amânare a examenului
de rezidenţiat e posibilă

Sorina Pintea nu exclude o nouă
amânare a examenului de rezidenţiat, în
lipsa avizului Ministerului Educaţiei pentru
data propusă. „Am avut o discuţie şi aseară
cu reprezentanţii rezidenţilor, dar Ministerul
Sănătăţii nu poate promova noi ordine de
lege fără un ministru al Educaţiei. Noi am
propus o amânare a datei rezidenţiatului, dar
dacă nu vom avea un ministru al Educaţiei,
probabil că această dată nu va putea fi
respectată. Pur şi simplu juridic nu se
poate”, a declarat la Iaşi Sorina Pintea.
Ministrul a adăugat că mulţi i-au reproşat
faptul că nu a forţat stabilirea datei, dar nu a
vrut să vulnerabileze examenul: „O singură
contestaţie ar anula tot examenul”. Întrebată
dacă, în concluzie nu exclude o nouă
amânare a datei, Sorina Pintea a răspuns:
„nu exclud”. 

După ce Sorina Pintea, ministru al
Educaţiei în Guvernul Dăncilă, căzut în urma
moţiunii de cenzură de săptămâna trecută, a
anunţat că examenul de rezidenţiat, care ar
fi trebuit să aibă loc pe data de 17
noiembrie, va fi amânat pentru 8 decembrie,
deoarece la Ministerul Educaţiei nu există un
ministru care să semneze cele şapte ordine
necesare organizării probei, absolvenţii de la
Medicină au anunţat că declanşează greva
japoneză. În cazul în care demersul lor nu
va avea efect, tinerii au în vedere alte forme
de protest.

Eveniment cu tradiție pentru
vârstnicii Constanței

Peste 400 de seniori vor fi premiați
marți, 22 octombrie, în cadrul unei festivități
care se va desfășura la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Constanța, începând cu ora
10:00. În cadrul ceremoniei organizate de
Primăria Municipiului Constanța vor fi
premiate 274 de persoane care au împlinit
vârsta de 80 de ani, 52 care au aniversat 90
de ani și 93 de cupluri care au celebrat 50
de ani de căsnicie. Vârstnicii vor asista și la
momente inedite oferite de artiști
constănțeni care vor interpreta câteva
melodii. 

Sumele care se acordă ca premiere sunt
următoarele: 300 de lei - pentru împlinirea
vârstei de 80 de ani și pentru cuplurile care
aniversează 50 de ani de căsătorie; 500 de
lei - pentru împlinirea vârstei de 90 de ani.

Pe scurtBilanț la Ministerul Muncii

România are 7 milioane de angajaţi
şi 4,9 milioane de pensionari

România are, în
prezent, aproximativ
7 milioane de

angajaţi şi 4,9 milioane de
pensionari, iar şomajul este la
un nivel minim istoric, a arătat
ministrul interimar al Muncii,
Marius Budăi, miercuri, în
conferinţa de bilanţ. Potrivit
acestuia, salariul mediu brut
este astăzi de 5.127 de lei şi
există un număr record de
contracte de muncă înregistrate
în Revisal: 6.465.354 contracte
de muncă aferente unui număr
record de 5.609.060 salariaţi
activi. Acesta a subliniat că cifra
nu include funcţionarii publici şi
personalul din sistemul de
ordine publică şi apărare,
numărul total al angajaţilor din
România fiind mult mai mare, de
aproximativ 7 milioane, şi depăşind, în
prezent, numărul pensionarilor (4,9
milioane).

n SALARIUL MINIM ȘI PUNCTUL
DE PENSIE n Demnitarul a atenţionat
că Guvernarea PSD lasă românilor un
salariu minim brut pe economie de
2.080 lei, respectiv de 2.350 lei pentru
angajaţii cu studii superioare şi un an
vechime şi 3.000 de lei pentru
angajaţii din construcţii, în condiţiile în
care salariul minim era 1.250 de lei, la
începutul mandatului. “Am preluat
punctul de pensie la 871,7 lei şi l-am
adus la 1.265 de lei. Am preluat
pensia medie la 888 lei, iar astăzi este
1.324 lei. Pensia minimă era 400 de
lei în decembrie 2016, iar astăzi este
704 lei. Am recalculat pensiile pentru
oamenii care au lucrat în grupa I de
muncă, iar aceştia au primit creşteri
de peste 1.000 de lei. Este vorba
despre 80.000 de pensionari. Cu toate
aceste măriri, deficitul la pensii a
scăzut de la 18 miliarde de lei în 2016,
la 1,2 miliarde de lei în 9 luni din
2019”, a declarat Budăi, conform
comunicatului Ministerului Muncii.

n CATEGORIILE SOCIALE
DEFAVORIZATE n El a amintit şi
majorarea, de două ori, a prestaţiilor
pentru handicap, în lunile ianuarie și
iulie 2018. De asemenea, în prezent,
este demarat un program prin fonduri
europene, prin care persoanele cu
dizabilităţi care vor să se angajeze
primesc un voucher în valoare de
5.000 de euro pentru achiziţionarea
de tehnologii asistive, a mai spus

Budăi. El a vorbit şi despre alte
categorii sociale defavorizate, precum
veteranii de război şi văduvele
acestora, amintind că indemnizaţiile
marilor mutilaţi de război au fost
mărite de la 259 de lei la 1.500 de lei,
cele ale veteranilor încadraţi în gradul
II de invaliditate, de la 231 la 1.000 de
lei şi cele ale celor din gradul III de la
196 la 900 de lei, iar indemnizaţiile
pentru văduvele acestora au fost
mărite de la 161 la 600 lei lunar.
Ministrul interimar al Muncii a mai
arătat că în timpul mandatului PSD,
peste 1,6 milioane de români au ieşit
din starea de deprivare materială
severă, potrivit Eurostat. Dacă în
2016, 24% dintre români, mai exact
4,7 milioane, trăiau în stare de
deprivare materială severă, astăzi
procentul s-a redus la 15%.

n ȘOMAJUL - COTĂ MINIMĂ
ISTORICĂ n În ce priveşte şomajul,
acesta a fost redus şi a ajuns la o cotă
minimă istorică, de 3,03%, în condiţiile
în care a fost preluat de la 4,82%. În
cifră nominală, astăzi mai sunt
264.402 şomeri, faţă de 421.236 câţi
erau în ianuarie 2017. Dacă în
ianuarie 2017 erau 94.141 şomeri
indemnizaţi, în august 2019 mai sunt
49.193. La final de mandat, Budăi a
vorbit şi despre accesarea de fonduri
europene, precizând că au fost
acordate subvenţii în valoare de 650
de milioane de euro, atât pentru
angajatori, cât şi pentru şomeri, în
vederea stimulării ocupării forţei de
muncă, iar proiectele se vor derula
până în 2022. Este vorba despre cei

2.250 de lei pe care angajatorii îi
primesc, lunar, pentru încadrarea
fiecărui ucenic, stagiar, persoană cu
handicap, persoană peste 45 de ani şi
alte categorii.

n NUMĂRUL AJUTOARELOR
SOCIALE - CIFRĂ MINIMĂ
ISTORICĂ n Demnitarul a subliniat că
în urma tuturor măsurilor luate,
numărul ajutoarelor sociale acordate a
scăzut la 167.296, de la 248.500, cifră
aflată la un minim istoric, iar mediul de
afaceri a fost stimulat prin acordarea
de subvenţii mai mari decât salariul
minim pe economie, lunar, pentru
fiecare persoană nou-angajată. Prin
trecerea taxelor din sarcina
angajatorilor, în cea a angajaţilor, au
scăzut şi taxele, de la 39,5% la
37,25%, acesta reprezentând un alt
ajutor pentru mediul de afaceri.

n MOȘTENIREA... n Marius
Budăi şi-a exprimat speranţa ca
viitoarea Guvernare să aplice, în
continuare, creşterile prevăzute de
Legea Salarizării Unitare şi noua Lege
a Pensiilor (impozitarea progresivă),
reamintind că Legea 153/2017
prevede majorări anuale până în
2022, ale salariilor bugetarilor, cu 25%
din diferenţa dintre salariul în plată şi
cel prevăzut în grila din 2022. El a
reamintit viitorilor guvernanţi că
salariile profesorilor trebuie mărite, de
la 1 septembrie 2020, la nivelul
prevăzut în grila din anul 2022, iar
punctul de pensie trebuie să crească
la 1.775 de lei, tot la 1 septembrie
2020, urmând ca în anul următor
acesta să fie majorat la 1.875 de lei,

Uber şi Bolt, undă verde să
funcţioneze în România

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale a eliberat avizul tehnic
pentru doi dintre operatorii platformelor
digitale de transport alternativ cu
autoturism şi conducător auto, anunţă
ministrul demis de resort, Alexandru
Petrescu, pe pagina se de Facebook,
fără a numi însă cele două firme. Cele
două companii sunt Uber şi Bolt, au
declarat ulterior surse din industrie.

Ministrul Alexandru Petrescu a spus că
avizele au fost eliberate într-un termen
mult mai rapid decât termenul-limită
prevăzut de lege, astfel încât
administraţia publică să contribuie în mod
eficient la creşterea nivelului de mobilitate
conectată şi competitivă. Activitatea
companiilor de ridesharing a fost
reglementată în vara acestui an printr-o
ordonanţă de ugenţă.
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