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Modiﬁcări și mențineri de drepturi în plată la nivel de pensii

Noutăți de la Casa de Pensii

Casa Județeană de Pensii
Bihor a trimis ieri, 14 ianuarie, un comunicat de presă
referitor la unele modiﬁcări
și mențineri de drepturi în
plată la nivel de pensii și
indemnizații.
Urmare aplicării unitare a
dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice
şi a unor măsuri ﬁscal bugetare, modiﬁcarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în
Monitorul Oﬁcial al României,
Casa Județeană de Pensii Bihor
aduce la cunoștința opiniei publice următoarele: în anul 2019
indicele de corecţie prevăzut
de art. 170 din Legea 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice se modiﬁcă la 1,20.
Acest indice se calculează ca
raport între 43,3% din câștigul
salarial mediu brut realizat și
valoarea punctului de pensie
aﬂat în vigoare și se aplică o singură dată la înscrierea inițială la
pensie; începând cu 1 ianuarie
2019 valoarea punctului de pensie se menţine la aceeaşi valoare
-1100 lei urmând ca începând cu
data de 1 septembrie 2019 să se
majoreze cu un procent de 15%
ajungând la 1265 lei; în ceea ce
priveşte indemnizaţia socială
pentru pensionari, nivelul acesteia se menţine la suma de 640
lei, urmând a ﬁ majorat la 704
lei începând cu data de 1 septembrie 2019.
Totodată, cuantumul acordat
sau cuvenit pentru luna decembrie 2018 se menţine în perioada 2019-2021 pentru următoarele drepturi: indemnizaţiile
prevăzute de Decretul - Lege
nr.118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri: cuantumul
indemnizaţiei pentru cei care au

Cod galben până miercuri

fost în detenţie, deportaţi, strămutaţi şi în prizonierat este de
400 lei pentru ﬁecare an în care
s-au aﬂat în această situație,
cuantumul indemnizaţiei pentru
cei care au fost internaţi în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu forţat este de 200 lei pentru
ﬁecare an petrecut în care s-au
aﬂat în această situație, urmaşii
acestor categorii de persoane
beneﬁciază de indemnizație în
cuantum ﬁx în valoare de 400
lei/lună; indemnizaţiile stabilite prin Legea 189/2000 care fac
referire la persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 - cuantumul aferent
lunii decembrie 2018 este după
cum urmează: pentru persoanele deportate în ghetouri și lagăre
de concentrare din străinătate,
private de libertate, în lagăre şi
supraviețuitori ai trenului morții
– 400 lei pentru ﬁecare an în
care s-au aﬂat în această situație,
pentru refugiaţi, expulzaţi sau
strămutaţi în altă localitate 250 lei pentru ﬁecare an în care
s-au aﬂat în această situație, de
asemenea urmaşii acestor categorii de persoane beneﬁciază de
indemnizație în cuantum ﬁx în

valoare de 200 lei; indemnizaţiile prevăzute de Legea 309/2002
privind recunoașterea şi acordarea unor drepturi persoanelor
care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada
1950-1961; indemnizaţia lunară
neimpozabilă pentru această categorie de persoane este de 5 lei
pentru ﬁecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii.
De asemenea, urmaşii beneﬁciază de un cuantum de 50%
din indemnizaţia titularului;
indemnizaţia prevăzută de Legea 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea
de liber profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România. Suma acordată este de
363 lei pe lună; drepturile prevăzute de Legea nr 49/1991 privind acordarea de indemnizații
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război;
drepturile prevăzute de Legea
nr 44/1994 privind veteranii de
război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război; drepturile de pensie
prevăzute de Legea nr.49/1999
privind pensiile IOVR; ajutorul
lunar pentru soţul supravieţu-

itor conform Legii 578/2004:
soțul supraviețuitor este persoana care, la data decesului
susținătorului decedat, avea calitatea de pensionar în sistemul
public de pensii și alte drepturi
de asigurări sociale, în fostul
sistem al asigurărilor sociale
de stat sau în fostul sistem al
asigurărilor sociale pentru agricultori; ajutorul lunar în suma
de 90 lei se acordă în situaţia în
care cuantumul drepturilor de
pensie realizate la data solicitării de către beneﬁciar sunt mai
mici de 364 lei și 140 lei în situaţia soţului supravieţuitor care
beneﬁciază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.
De asemenea, în perioada
2019-2021 îndemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă
din Valea Jiului -Lupeni – august 1977 nr.341/2004, rămân la
nivelul cuantumului stabilit sau
aﬂat în plată în luna decembrie
2018.
 R.C.

Primul caz de gripă H1N1 din 2019

Pe lângă cele două cazuri de
rujeolă conﬁrmate la sfârșitul
săptămânii trecute, în Bihor,
pe 10 ianuarie, a fost conﬁrmat

Mii de bihoreni
afectaţi
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...să circule în zonele afectate, să se informeze
în prealabil dacă pe traseul stabilit sunt drumuri
blocate sau tronsoane cu traﬁc restricționat
pentru a evita riscul de înzăpezire. Înainte de
plecare, asigurați-vă că sistemul de încălzire
funcţionează eﬁcient, rezervorul de combustibil este plin, iar autovehiculele sunt echipate
corespunzător pentru circulaţia în condiţii de
iarnă (anvelope speciﬁce sezonului rece, lanţuri
antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.)”, se
arată într-o informare transmisă de ISU Bihor.

Direcţia de Sănătate Publică Bihor
Un bărbat de 38 de ani
din Hidișelu de Sus a fost
conﬁrmat cu Gripă de tip
A (H1N1) la jumătatea săptămânii trecute. Conform
Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bihor, ce a fost mai
greu a trecut, bărbatul având
la ora actuală o stare de sănătate bună.

Avarii la reţelele electrice
din judeţ

de Institutul Cantacuzino și
primul caz de Gripă de tip A
din anul 2019.
„Este vorba despre un bărbat
de 38 de ani din Hidișelu de
Sus. A fost internat pe 5 ianuarie pe secția de Boli Infecțioase
de la Spitalul Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu”. Pe 7
ianuarie au fost recoltate și trimise probe iar pe 10 ne-a venit conﬁrmarea de la Institutul
Cantacuzino cum că bărbatul
are Gripă de tip A. Acum starea lui este bună. Supraveghem

la această oră familia și locul
de muncă să vedem dacă nu
mai este cineva infectat”, a
spus, pentru Crișana, dr. Daniela Rahotă, directoarea executivă a DSP Bihor.
Virusul gripal A (H1N1) este
un nou subtip de virus gripal
care se transmite la om şi care
conţine gene de la viruşii gripei porcine, aviare şi umane.
Simptomele la om sunt,
în general, asemănătoare cu
simptomele gripei sezoniere
umane: febră, simptome respi-

ratorii, cum ar ﬁ tuse şi secreţii
nazale, dureri în gât. Pot aparea și alte simptome, cum ar ﬁ:
dureri generalizate (în special
dureri musculare), cefalee, frisoane, oboseală, vomă sau diaree (care nu sunt caracteristice
gripei, dar au fost raportate în
unele din recentele cazuri de
gripă cu noul virus). În anumite cazuri, este posibilă apariţia
unor complicaţii grave chiar şi
la persoane sănătoase infectate
cu noul virus.
 Vasilică ICHIM

Administraţia Naţională de Meteorologie
a actualizat, tot ieri, informarea și avertizarea
meteorologică emise anterior. Meteorologii au
extins atenţionarea cod galben de vânt pentru 27
de județe, anunțând la munte viteze ale vântului
de până la 120 de kilometri pe oră.
Astfel, până miercuri la ora 20.00, meteorologii anunță intensiﬁcări ale vântului, ninsori
și precipitații mixte ce vor favoriza depuneri de
polei.
În majoritatea regiunilor, local și temporar vor
ﬁ intensiﬁcări ale vântului, în general cu viteze
la rafală de 45-55 kilometri pe oră, accentuând
senzația de rece, iar izolat și trecător, în special
în Transilvania și Moldova, zăpada va ﬁ spulberată.
De asemenea, meteorologii anunță ninsori slabe în vestul, nordul și centrul țării, iar miercuri
în zonele joase de relief, cu precădere din vest și
nord-vest, vor ﬁ precipitații mixte, ce vor favoriza depuneri de polei.
Atenţionarea cod galben de vânt, în vigoare
de luni, ora 14, până miercuri la ora 20.00, a fost
extinsă pentru zona de munte din 27 de județe.
În toată zona de munte din județele Satu Mare,
Maramureș, Sălaj, Suceava, Bistrița-Năsăud,
Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna,
Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mehedinți,
Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timiș,
Caraș Severin, Hunedoara , Bacău, Vrancea și
Buzău vântul va atinge viteze de până la 65 - 80
de kilometri pe oră și temporar va ninge.
 R.C.

O maşină s-a răsturnat
pe liniile de tramvai

Accident pe Borşului

Un accident rutier a avut loc, ieri dimineaţă,
pe Calea Borşului, două persoane ﬁind rănite
în urma coliziunii. Circulaţia tramvaielor
în zonă a fost blocată după ce o maşină s-a
răsturnat pe linii.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor, accidentul s-a produs ieri, la ora 08.55, pe
Calea Borșului din municpiul Oradea. O femeie
de 34 de ani în timp ce conducea un autoturism
dinspre B-dul Dacia înspre Borș, pe banda întâi,
a efectuat un viraj ușor la dreapta, a pătruns pe
acostamentul acoperit cu zăpadă, moment în care
a pierdut controlul asupra direcției de deplasare
și a derapat înspre stânga, intrând în coliziune
laterală cu o autoutilitară, condusă pe banda a
doua, în aceeași direcție, de un bărbat de 46 de
ani, din municipiul Reghin, județul Mureș. În
urma impactului, autoturismul a fost proiectat
înspre dreapta, lovind cu partea stânga față un
stâlp metalic de electricitate, de pe acostament,
iar apoi s-a răsturnat pe platforma liniilor de
tramvai. În urma accidentului rutier, atât orădeanca de 34 de ani, care conducea autoturismul,
cât și un bărbat de 29 de ani, din Oradea, pasager
în același autoturism, au suferit leziuni ușoare.
Polițiștii rutieri continuă cercetările în cauză
pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor
producerii accidentului rutier. 

