Actualitate 3

Joi, 8 martie 2018

Biologii, biochimiștii și chimiștii din întreg sistemul sanitar

Agenda politică

Program de 15 martie

În grevă două ore
urmare din pagina 1
...ajungând în prezent la 830
de persoane, pe măsura ce acest
demers este mediatizat. Până
la intrarea în vigoare a prezentei legi, salariile biologilor,
biochimiștilor și chimiștilor
principali erau aproximativ
egale cu cele ale medicilor
specialiști de laborator, iar
acum raportul de salarizare
este de cca 1 la 4. În aceeași
măsură, sunt afectați și biologii, biochimiștii și chimiștii
din învățământul medical superior încadrați pe o grilă de
salarizare asemănătoare, care
au doctorate în țară și străinătate și care desfășoară activități
de cercetare medicală concretizate prin studii publicate în
reviste internaționale. Aceste
categorii profesionale nu au
beneﬁciat de alte măriri în cursul anului 2017. „Observăm o
dezinformare voită în presa
online și TV, prin care salariile biologilor, biochimiștilor,
chimiștilor sunt prezentate ca
majorate dar care, în realitate,
aparțin doar angajaților care
lucrează în Direcțiile de Sănătate Publică, singurele majorate în 2017 și care includ și sporurile aferente. Angajații din
Direcțiile de Sănătate Publică
reprezintă doar 5% din biologii, biochimiștii și chimiștii
din sistemul sanitar. Nu sunt
prezentați coeﬁcienții de salarizare, care sunt la fel de mici

cu cei ai majorității biologilor
și chimiștilor din unitățile clinice care au salarii la nivelul
asistenților medicali. Pe 27 februarie, în cadrul ședinței din
Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, am constatat cu surprindere că cererile
noastre au fost ignorate, singura modiﬁcare, discriminatorie,
a coeﬁcienților de salarizare, apărând doar pentru grila
salariaților din unitățile de medicină legală și anatomie patologică. Ne întrebăm de ce oare
există deschidere doar pentru

În atenţia comercianţilor
orădeni

UDMR Bihor a anunţat programul stabilit
împreună cu bisericile tradiţionale pentru
manifestările dedicate Zilei Maghiarilor de
Pretutindeni.

o anumită categorie? Ținând
cont că responsabilitățile și
salarizarea acestor categorii
profesionale sunt aproximativ
egale cu cele ale medicului de
laborator în toată Uniunea Europeană, conform articolelor
oﬁciale, și deoarece biologii și
chimiștii din sistemul sanitar și
învățământul superior pot avea
în unele cazuri chiar și 12 ani
de studii universitare și postuniversitare, ne manifestăm
dezacordul cu privire la impunerea unor astfel de coeﬁcienți
de salarizare discriminatorii”,

susțin organizatorii grevei.
Pentru că au epuizat toate
demersurile,
biologii,
biochimiștii și chimiștii au
intrat miercuri, 7 martie, de la
ora 9.00 la ora 11.00, în grevă
spontană. „Acțiunile noastre
vor continua până la rezolvarea problemelor, dar mai ales
până când profesiile noastre
vor ﬁ respectate și apreciate la
adevărata lor valoare”, susțin
organizatorii. La Oradea au
protestat trei persoane din cele
cinci de la laboratorul Spitalului Municipal. 

Avertizare hidrologică

Licitaţie pentru Cod galben de inundaţii
Târgul de Paşti
Primăria Municipiului Oradea organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru atribuirea amplasamentelor
aﬂate pe domeniul public al municipiului
Oradea, situat în Piața Unirii, în vederea
desfășurării de activității economice în cadrul evenimentului „Târg de Paști”, care va
avea loc între 30 martie – 9 aprilie 2018.
Obiectul licitaţiei îl constituie atribuirea de
amplasamente pentru alimentaţie publică de
tip street food, căsuţe pentru activităţi comerciale speciﬁce sezonului, doi producători de
cozonaci secuieşti şi baruri (în căsuţe de lemn).
Ofertanţii care nu deţin construcţii proprii pot
solicita organizatorului, prin cererea de participare, închirierea unei căsuţe din lemn (3m
x 2 m). „Prețul de pornire a licitației este de:
25 lei/mp/zi pentru activitatea de alimentație
publică și bar, precum şi 75 lei/căsuță/zi plus
TVA pentru comercializarea de produse. Pasul
de licitație este de 1 leu, aplicat la prețul fără
TVA”, se precizează într-un comunicat de presă transmis miercuri de Primăria Oradea. Producătorii şi meşterii care deţin autorizaţii conform legii beneﬁciază de reducere de 30% din
preţul adjudecat, în condiţiile prezentării documentelor originale la etapa de strigare. Data
limită de depunere a ofertelor este 21 martie
2018, ora 10.00. Informații suplimentare și
documentația de atribuire sunt disponibile pe
site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații. 

Hidrologii au instituit cod galben
pe râuri din zece judeţe din vestul şi
nord-vestul ţării până azi, existând
risc de inundaţii. În Bihor, sunt vizate bazinele hidrograﬁce Barcău, Crişul Repede şi Crişul Negru.
Administraţia Bazinală de Ape Crişuri a anunţat ieri că, „având în vedere
situaţia hidrometeorologică actuală şi
prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor lichide prognozate, cedӑrii
apei din stratul de zӑpadӑ, evoluţiei
formaţiunilor de gheaţă şi propagării
se pot produce scurgeri importante pe
versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide
pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de
atenţie”. Astfel, pot apărea depăşiri ale
cotelor de atenţie pe râurile din bazinele hidrograﬁce: Barcӑu – bazin superior
şi aﬂuenţi (judeţele Sӑlaj şi Bihor), Crişul Repede – bazin superior şi aﬂuenţi
bazin mijlociu (judeţele Cluj şi Bihor),
Crişul Negru – bazin superior şi aﬂuenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele
Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior şi aﬂuenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Hunedoara şi Arad).
„Precipitaţiile din ultimele zile au
dus la topirea stratului de zăpadă și,
prin urmare, în următoarea perioadă

ne confruntăm cu un sol suprasaturat.
În aceste situaţii, un rol extrem de important în apărarea localităţilor îl joacă
lucrările hridrotehnice cum ar ﬁ barajele de acumulare şi îndiguirile. Fără
aceste lucrări şi fără monitorizarea din
partea ABA Crişuri orice intervenţie
pe cursurile de apă în caz de inundaţii
ar ﬁ extrem de diﬁcilă, dacă nu chiar
imposibilă. Reamintim din nou atât autorităţilor locale, cât şi cetăţenilor, că în
această perioadă a anului întreţinerea
canalelor de scurgere şi a rigolelor este
extrem de importantă”, a menţionat Sorin Guler, directorul ABA Crişuri.
Pe tot parcursul avertizărilor hidrologice, specialiştii ABA Crişuri efectuează măsurători şi monitorizări în regim
special, astfel încât datele hidrologice
să ajungă prompt la toate instituţiile
responsabile cu intervenţia în caz de
inundaţii. 

Comunitatea maghiară serbează, în ﬁecare an, în 15 martie, începutul revoluţiei din
1848. Programul anunţat de UDMR Bihor
pentru marcarea acestei date este similar celor
din anii precedenţi: ora 11.00 – depunere de
coroane la monumentul din Episcopia Bihor;
ora 12.00 – depunere de coroane la mormintele
revoluționarilor din 1848-1849 din turnul Bisericii Reformate Rogerius; ora 14.00 - depunere de coroane la mormântul eroului martir
polonez Kazimir Rulikowski din Cimitirul
Municipal Oradea; ora 14.40 - depunere de coroane la bustul revoluţionarului român Nicolae
Bălcescu; ora 17.45 - la statuia lui Szacsvay
Imre din Piaţa Libertăţii vor ﬁ citite mesajele
premierilor României şi Ungariei, vor ﬁ rostite
alocuţiuni şi vor ﬁ depuse coroane. Comemorarea de la statuia lui Szacsvay Imre va ﬁ urmată,
ca în ﬁecare an, de un marş festiv cu făclii din
Piaţa Libertăţii pe traseul str. Iosif Vulcan - str.
Republicii până la bustul poetului revoluţionar
Petőﬁ Sándor din Parcul Petőﬁ. Manifestările
se vor încheia la ora 20.00 cu depunerea de
coroane la bustul poetului revoluționar Petőﬁ
Sándor.

În sprijinul ONG-urilor
Deputatul PNL Florica Cherecheş susţine
că „aşa zisa revoluţie ﬁscală” a Guvernului a făcut victime în rândul ONG-urilor,
unele dintre ele nemaiputându-şi continua
activitatea, având în vedere că subvențiile
de la stat sunt „din ce în ce mai mici și
posibilitățile de implicare oferite persoanelor ﬁzice sau ﬁrmelor sunt mult diminuate
sau dispar pur și simplu”.
Într-o declaraţie politică susţinută în această
săptămână, deputatul Florica Cherecheş aﬁrmă
că „foamea guvernului după bani face victime
și în rândul ONG-urilor”. „Deși organizațiile
neguvernamentale oferă servicii sociale pe care
statul nu poate sau nu vrea să le ofere, sprijinul
de la stat este extrem de redus”, menţionează
deputatul liberal. Potrivit lui Cherecheş, una
dintre erorile Guvernului a fost adoptarea
Ordonanței 60, astfel încât ﬁrmele cu peste 50
de salariați care nu au 4% din personal angajat
din rândul persoanelor cu dizabilități plătesc
dublu la stat, respectiv salariul minim brut pe
economie înmulțit cu numărul de persoane pe
care trebuia să le angajeze, fără a li se oferi
alternativa achiziționării de produse de la atelierele protejate.
De asemenea, „măsurile legate de plata
contribuțiilor pentru angajații part-time la nivelul salariului minim și transferul contribuțiilor
de la angajator la angajat au afectat de asemenea situația ﬁnanciară a ONG-urilor”. Totodată, Florica Cherecheş susţine că o altă măsură
care afectează grav sustenabilitatea ﬁnanciară
a ONG-urilor este legată de sponsorizările
deductibile ale ﬁrmelor. „Numărul microîntreprinderilor care vor putea face astfel de sponsorizări s-a redus semniﬁcativ după ce Codul
ﬁscal a redeﬁnit aceste ﬁrme ca ﬁind acele ﬁrme care au cifra de afaceri de până la 1 milion
de euro, excluzând astfel aproximativ 80% din
ﬁrmele care obișnuiau să facă sponsorizări”,
menţionează deputatul bihorean. Cherecheş a
precizat că, potrivit unui studiu, statul are nevoie de 6 lei pentru a ajunge la acelaşi rezultat
obţinut de un ONG cu o cheltuială de doar un
leu. „Vă cer, stimați guvernanți și dragi colegi,
să ne aplecăm cu toată responsabilitatea asupra
legilor menționate mai sus și să încercăm să
corectăm măsurile luate în mod intempestiv,
fără studii de impact și fără a oferi alternative
celor care se dedică cu mult profesionalism rezolvării problemelor sociale sau socio-medicale
ale semenilor noștri”, a mai menţionat Florica
Cherecheş.
 I.M.

