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Ministrul Sănătății îi „linişteşte” pe medici

Rezidenţii îşi vor primi
bursele
Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a transmis, duminică, că specialiștii din
Ministerul Muncii și cei din
sănătate i-au dat asigurări că
există două prevederi legale
care permit acordarea burselor pentru rezidenți.

„Vreau să dau asigurări medicilor rezidenți că nu se vor
reduce veniturile pe care le
au la momentul de față. Nu
este în intenția Guvernului
de a le diminua veniturile, ba
din contră, vrem să le creștem
pentru a-i motiva să rămână în
țară. Încă de săptămâna trecută am luat legătura cu Ministerul Muncii pentru a analiza
dacă în cazul rezidenților ar
ﬁ anumite probleme legate de
burse prin aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit
din fonduri publice. Atât specialiștii din Ministerul Muncii, cât și cei din Ministerul
Sănătății mi-au dat asigurări
că există două prevederi legale
care permit acordarea burselor
pentru rezidenți. Dar, dacă se
va dovedi că toată legislația
coroborată nu mai permite alocarea acestor burse, vom face
urgent toate demersurile, chiar
și o Ordonanță de Urgență,
pentru ca veniturile medicilor
rezidenți să nu ﬁe afectate”, a
scris pe pagina sa de Facebook, ministrul Sănătății, Florian Bodog. Reprezentanții
Ministerului Muncii au declarat, încă de sâmbătă seară, că
bursele medicilor rezidenți se
vor plăti în continuare, potrivit
prevederilor din două ordonan-
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țe de urgență emise de Guvern,
respectiv 2 și 9 pe 2017, prin
care acest lucru este stipulat,
reiterând ideea potrivit căreia
de la 1 ianuarie 2018, salariile
medicilor vor ﬁ majorate, iar
rezidenţii vor câştiga 1.200 de
euro.
Reacțiile vin după ce Platforma România 100 a cerut
lămuriri Guvernului PSD-ALDE după ce medicii rezidenţi
au fost anunţaţi că odată cu
intrarea în vigoare a noii Legi
a salarizării - nu vor mai primi
bursa lunară de 670 de lei, fostul ministru al Sănătăţii Vlad
Voiculescu cerând remedierea
situaţiei.

Platforma România 100 suştine că PSD-ALDE a abrogat
în Parlament, prin Legea Salarizării, articolul 18 din OUG
nr. 103/2013 care prevedea că
„medicii rezidenţi, medicii
dentişti rezidenţi şi farmaciştii
rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar
brut/soldă brută lunară mai
mic/mică decât 3.000 lei, care
nu include drepturile aferente
gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei
medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia
de bază, beneﬁciază de o bursă
de rezidenţiat în cuantum lunar

de 670 lei”. Articolul 38 din
Legea salarizării reglementează menținerea la nivelul actual
a veniturilor asimilate salariilor, însă, bursa rezidenților nu
este venit asimilat salariului,
potrivit sursei citate.
Platforma 100 precizează că
în sistemul sanitar românesc
lucrau, în 2016, peste 15.000
de medici rezidenți, potrivit
datelor Ministerului Sănătății.
De asemenea, sondajele arată
că aproximativ 85% din absolvenții de medicină vor să își
caute de muncă în străinătate,
susţin foştii miniştrii tehnocraţi care au fondat Platforma
România 100. 
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* Apropo, cică preşedintele PSD
ar ﬁ primit, cadou, de la nepoţi un
BMW X5. S-a întors lumea cu
susu’n jos. Pe vremuri, bunicii şi
unchieşii făceau daruri nepoţilor,
astăzi e invers. Asta zic şi eu protecţie socială tip PSD! L-au văzut
pe preşedintele Camerei umblând
într-o teleguţă şi ce şi-au zis nepoţii ăştia: „Hai să nu ne ﬁe ruşine
de el!” Aşa că l-au miluit cu o maşină de câteva zeci de mii de euro.
Cum n-avem toţi nici mătuşi Tamara, ca Năstase, nici nepoţi aşa
buni precum cei ai dlui Dragnea?!
* Nici cu preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, nu trebuie să ne ﬁe ruşine. Ăsta a moştenit, acu’ recent, două apartamente. Te pomeneşti că or ﬁ de la
iubitele lui din perioada modelismului comunist, care nu-l pot uita.
* Un lucru e clar. Cu cât urci mai
sus pe scara socială, cu atât vei
primi mai multe donaţii de la mătuşi, nepoţi şi foste iubiri. Asta înseamnă: „Patria recunoscătoare”.
* Dragnea s-a scăpat. Nici Tudose
n-ar ﬁ bun de premier. Lucrurile
sunt tot mai clare, preşedintele
PSD vrea să ne convingă că el şi
numai el poate ﬁ prim-ministru.
Fapt, de altminteri, cât se poate de
evident. Din moment ce el e sin-

gurul care ştie, în litera şi spiritul
său, programul de guvernare. *
Ministrul Învăţământului, Liviu
Pop, a „inventat” un nou judeţ,
Târgoviştea. Reforma administrativă, concepută de Liviu Dragnea,
a şi început pe nevăzute, chiar în
Dâmboviţa, care, iată, a rămas
fără municipiul reşedinţă de judeţ,
mutat pesemne în Maramureşul
natal al dlui ministru. * Am mai
avut la Învăţământ un ministru
care număra stelele de pe steagul
Europei şi, de ﬁecare dată, îi dădea altceva. * Dar, iată, există şi
rezultate cu care dl ministru Pop
se poate mândri. Anul ăsta au fost
note mari la bac. Dracu’ ştie cum
se întâmplă, dar aşa iese de ﬁecare
dată când sunt pesediştii la guvernare! O ﬁ şi asta una din măsurile
programului de guvernare pe care
îl ştie numai Liviu Dragnea, dar
îl aplică integral toate guvernele.
* Apropo de nemulţumirile exprimate deja de preşedintele PSD
la adresa premierului şi a unor
miniştri, ştiţi de ce n-a schimbat
încă Dragnea noul guvern? Fiindcă ştie că, ﬁind vacanţă, nu poate
aduna atâţia parlamentari cât să-i
mai iasă o moţiune de cenzură
nici dacă ar avea majoritatea lui
Iliescu din 1992. Da’ vine ea şi
evaluarea de toamnă, restanţele,

în jargon studenţesc. Ce ziceţi,
Tudose trece anu’? * Camera Deputaţilor a cumpărat birotică şi
hârtie igienică de 526.000 de lei!
Din câte se pare, cu cât vor să pară
mai deştepţi, cu atât situaţia devine mai căcăcioasă. * Dacă şefu’
cel nou, Orban, a anunţat că nu le
dă vacanţă, de furie sau de plictiseală, liberalii atacă noul program
de guvernare. Aşa din prima. Parcă nu e tocmai oportun. Dacă n-au
fost în stare să atace guvernarea,
s-ar cuveni să-şi vadă de treabă,
măcar o lună, două. * La subiect!
Cică PNL pregăteşte o guvernare
din umbră. Deocamdată e o guvernare „la umbră”. * Pus în afara
partidului care i-a dat totul, Victor
Ponta a anunţat că, la toamnă, îl
vom regăsi într-o nouă formaţiune politică. Cum PRU e pe nicăieri sau s-o ﬁ refugiat în Serbia,
într-un microbuz, cu Ghiţă, nu-i
mai rămâne decât grupusculul lu’
ăla micu’, Partidul Pro România.
Vedeţi bine, dacă eşti om politic,
vara, pe caniculă, nici partidul
nu creşte. La toamnă... doamnă.
* Băieţii cu adevărat „deştepţi”
de la Rise Project au mers o dată
până unde Dragnea ar ﬁ fost de 16
ori, în Brazilia, şi ceea ce au aﬂat,
că multe afaceri de la capătul lumii s-ar lega de numele preşedin-

Peste 2.200 de posturi
la nivel naţional

Începe recrutarea
rezerviştilor voluntari

Prima etapă a procesului de recrutare și
selecție a rezerviştilor voluntari ai Armatei României va începe astăzi, 10 iulie,
cu selecționarea candidaților care doresc
să încadreze funcții de soldați și gradați
rezerviști voluntari, potrivit Ministerului
Apărării Naționale.
Pentru înscrierea în procesul de recrutare
şi selecţie, candidaţii trebuie să se prezinte
la sediul centrului militar județean sau de
sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi
au domiciliul ca să completeze o cerere. De
asemenea, ei trebuie să aibă asupra lor mai
multe documente, respectiv actul de identitate, în original şi în copie; certiﬁcatul de
cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni
înainte de data depunerii; acte de studii şi/
sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi
în copie; permisul de conducere, în original
şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii
fără pregătire militară, dacă îndeplinirea
atribuţiilor postului pentru care candidează
presupune conducerea tehnicii speciﬁce și
livretul militar, în original şi în copie, dacă
este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist. La prezentarea la centrul
militar, candidaţii vor ﬁ informaţi cu privire
la etapele pe care le presupune procesul de
recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari,
adică unitatea militară în care urmează să
susţină probele de selecţie, unitatea sanitară
militară unde urmează să susţină examinarea
medicală și unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul
de instruire iniţială (dacă este cazul). De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor
ﬁ consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea
opţiunilor, în sensul orientării către armele/
serviciile şi specialităţile militare pentru care
aceştia prezintă aptitudini.
Pentru 2017 sunt disponibile aproximativ
2.200 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi
rezervişti voluntari, în 24 de judeţe şi în
municipiul Bucureşti. Inițial, ministerul
anunțase, în decembrie 2016, că intenţionează să încheie în 2017 contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari. 

telui PSD, n-a prea plăcut Puterii.
Apoi, ce să vezi, a dracului coincidenţă! Fundaţia Rise Project a
fost „călcată” de ANAF. Desigur,
a fost absolut întâmplător. Erau în
planul de control pe anul acesta şi
nu puteau ﬁ daţi de-o parte. Domnu’ preşedinte, ne organizăm şi
noi Putin? * Cică noua politică ﬁscală a PSD, care zice că, de la anu’
viitor, ﬁrmele vor plăti impozit pe
cifra de afaceri şi nu pe proﬁt, va
îngropa companiile. Nu-i nimic!
PSD va reînﬁinţa CAP-urile în
locul lor. Dacă nu credeţi, scrie şi
asta în programul de guvernare. *
„Colegul” Felix Rache, pamﬂetar
la A3, a fost numit în Guvern pe
post de consilier de stat la cabinetul premierului Mihai Tudose.
Să nu vă miraţi că vom avea o
guvernare de tot râsu’. * La Berevoeşti, munca în folosul comunităţii se prestează pe moşia primarului Bogdan Proca. Şi asta nu
e tot! Edilul avea zapcii ca să îşi
ţină în mână muncitorii, vreo 40
la număr, plătiţi cu ajutor social de
la primărie. Deh, ca fost poliţist,
omul pare specialist în bătăi, imobilizări şi sentinţe cu executare pe
tarlaua personală. * Celebrul fost
senator PSD Cătălin Voicu, poprit
vreo cinci ani după gratii, are din
nou probleme. Biet samsar pentru

nişte sărmani generali pensionari
din servicii, Voicu a făcut presiuni
la Electrica pentru niscai contracte în valoare de 1,4 milioane de
euro, bani „aspiraţi” din fondurile
statului. Din servicii ce se naşte,
numai euroi ştie paşte. * Primarul
din Poieneşti, Vaslui, Nelu Caragaţă, a fost ginit de procurorii
DNA taman când negocia, telefonic, o afacere de vreo 3.000 de lei,
comision curat. Culmea e că primarul ar ﬁ căzut din întâmplare în
plasa magistraţilor. Asta ne ajută
să avem o idee despre amploarea
fenomenului numit „comision”. E
ca şi când ai arunca cârligu’n baltă fără momeală. Din atâţia peşti
nesătui, sigur muşcă unul. N-am
scris intenţionat de la care partid
e primarul, ca să nu ne mai acuze
unii cititori că suntem „liberali şi
antipesedişti”. * BOR are, de ceva
vreme, o sumedenie de probleme
sexuale. Foarte bine, poate asta o
să le mai taie „ideile” unor părinţi
care nu fac cinste locului lor. Nu
ne rămâne decât să sperăm că medicamente de tip Viagra nu se aﬂă
pe lista compensatelor bisericeşti.
*
 DRAGNEA,
guvernatorul celui de-al 27lea stat brazilian, Teleorman

