
Blocul Naţional Sindical a cerut,
în cadrul unei şedinţe a Consiliului
Naţional Tripartit pentru Dialog
Social, ca salariul minim pe
economie să fie majorat de la 1
ianuarie 2020 la 2495 de lei brut,
peste propunerea Guvernului PSD de
2.262 de lei brut, potrivit unui
comunicat remis presei. Potrivit BNS,
analizele instituţiei pe coşul minim de
consum şi pe coşul de trai decent
arată în continuare o diferenţă prea
mare între nevoia cetăţeanului
salariat şi valoarea salariului minim.
„BNS a luat act de faptul că în nota
de fundamentare a proiectului de HG
pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată,
Guvernul reiterează obiectivul de a
îmbunătăţi nivelul ponderii salariului
minim în salariul mediu, astfel încât
raportul dintre aceste două salarii să
se apropie de 50%, aşa cum este în
ţările dezvoltate din Uniunea
Europeană”,arată BNS. Biroul
Naţional Sindical mai arată că
România a ratificat Carta Socială
Europeană, care reglementează
dreptul la o salarizare echitabilă.
Practic, acest mechanism obligă
România ca, în piaţa muncii, salariul
minim să fie cel puţin 50% din salariul
mediu pe economie. Comisia
Naţională de Prognoză estimează
pentru anul 2020 un câştig salarial
mediu brut de 5545 lei. În prezent
raportul între salariul minim brut şi

salariul mediu brut este de 40,3%.
n DOAR 4 % DIN CEI CE AU

EMIGRAT ERAU MULTUMIŢI DE
NIVELUL SALARIULUI AVUT ÎN
ŢARĂ n

BNS solicită realizarea unor paşi
rapizi pentru creşterea ponderii
salariului minim în salariul mediu la
45% în 2020 şi la 50% în 2021 şi
menţionează că acest tip de măsură
se înscrie în tendinţa deja
manifestată la nivel european de alte
state membre din zona Europei
Centrale şi de Est. „Calitatea locurilor
de muncă şi nivelul remunerării sunt
principalele motive pentru care forţa
de muncă activă din România alege

să emigreze. Doar 4 % din cei ce au
emigrat erau multumiţi de nivelul
salariului avut în ţară şi 4% de
calitatea locului de muncă, potrivit
unui studio OECD din acest an.
Pentru a stopa exodul de forţă de
muncă este esenţial să schimbăm
modelul de dezvoltare asumat.
Modelul de dezvoltare bazat pe
menţinerea elementului de cost al
fortei de muncă ca principal element
de competitivitate, s-a dovedit a fi
unul falimentar”, argumentează BNS.
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Peste propunerea Guvernului PSD de 2.262 de lei brut

1.700 de noi locuri de parcare,
în Constanța, în 2019

O nouă parcare cu aproape 70 de locuri
poate fi folosită, de astăzi, pe strada
Micșunelelor din cartierul Km 5 al municipiului
Constanța. Este cea de-a 56-a parcare
construită în ultimul an în orașul Constanța.
Noua parcare a fost construită de la zero pe
locul unor  garaje care au fost dezafectate, iar

locuitorii din zonă se pot bucura acum de un
spațiu cu 67 de locuri de parcare. În ultimul
an, Primăria Municipiului Constanța a dat în
folosință peste 1.700 de locuri noi de parcare,
iar alte câteva zeci sunt în curs de amenajare
zilele acestea.

Pe scurt.

BNS solicită creşterea salariului
minim la 2.495 de lei brut

Mizeria se plătește! Atenție
unde depozitați gunoiul!

Direcția Generală Poliția Locală
din cadrul Primăriei Municipiului
Constanța continuă acțiunile de
verificare a respectării normelor legale
privind păstrarea curățeniei în locurile
publice. Un bărbat a fost sancționat cu
amendă în valoare de 3.000 de lei,
conform art. 96, alin. (1), pct 15 din
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția
mediului, după ce a fost surprins zilele
trecute în timp ce descărca deșeuri
metalice pe strada Amsterdam din
proximitatea cartierului Tomis Plus.
Pentru depozitarea deșeurilor feroase,
persoanele fizice se pot adresa
centrelor de colectare a materialelor

refolosibile. Conform prevederilor
O.U.G. nr. 195/2005, depozitarea sau
abandonarea pe domeniul public al
municipiului Constanța a deșeurilor
voluminoase constituie contravenție și
se sancționează cu amendă de la
3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane
fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei,
pentru persoane juridice.
Reprezentanții Primăriei Constanța
reamintesc faptul că cetățenii pot
semnala faptele antisociale care ne
afectează pe toți la numerele de
telefon: 0241484205-Dispecerat sau
0799/606142- WhatsApp - Direcția
Generală Poliția Locală.

Atenție, se oprește apa pe un
tronson de pe strada Traian!

În vederea executării lucrărilor
pentru devierea conductei de
distribuție apă potabilă, cu diametrul
de 225 mm, de pe strada Traian nr.
35 B, din municipiul Constanța,
RAJA S.A.va sista furnizarea apei
potabile joi - 31octombrie 2019, în
intervalul orar 09.00 - 15.00. Vor fi
afectați de lipsa apei consumatorii
de pe strada Traian, tronsonul
cuprins de străzile Mihai Viteazu și
Sulmona, dar și Curtea de Apel și
Judecătoria Constanța. „Prezentăm

scuze pentru neplăcerile create
utilizatorilor din zonă, pe care îi
asigurăm că echipele de intervenție
vor face tot posibilul pentru
finalizarea lucrărilor și reluarea
furnizării apei potabile într-un
interval cât mai scurt de timp.
Totodată, rugăm toţi consumatorii
afectați să îşi asigure rezerva
minimă de apă, pentru consum şi uz
casnic, în perioada menționată“, se
arată în informarea transmisă de
RAJA.


