
Patronii le "ciuntesc" mamicilor din indemnizatii
Peste 50 de sesizari au ajuns la Inspectoratul Teritorial de Munca, pe primul semestru al anului, pentru
plata necorespunzatoare a indemnizatiei de crestere a copilului. Reclamantele spun ca sefii fie se fac ca
nu stiu ce scrie in lege, fie se motiveaza invocand probleme financiare.
  
  57 de mamici au sesizat, de la inceputul anului pana la 30 iunie, Inspectoratul Teritorial de Munca,
pentru plata necorespunzatoare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului, din totalul de 403 de sesizari
cate au ajuns la compartimentul de Relatii de munca. Pe primul semestru al anului, o singura sesizare a
fost inregistrata pentru neplata concediului medical de maternitate, reglementata prin odonanta de urgenta
96/2003. Inspectorii ITM care au verificat plangerea au descoperit ca acesta a fost indreptatita. Cele mai
multe sesizari ale mamicilor pentru incalcarea legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, provin, in proportie de 70 la suta, de la societatea Libertatea.
  
  Tot in aceasta perioada, inspectorii din cadrul compartimentului de securitate si sanatate in munca din
cadrul ITM, care efectueaza controale cu privire la respectarea ordonantei 96/2003, au aplicat 14
sanctiuni. Amenzile au ajuns la 5000 de lei noi, adica 50 de milioane de lei vechi. 
  Conform acestei ordonante, angajatorii au obligatia sa anunte ITM in termen de zece zile de la data la
care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este gravida, a nascut recent sau alapteaza. Pe semestrul
I al lui 2005, 337 de unitati economice din judet au anuntat ITM. In total, in judet sunt 1110 gravide
salariate inregistrate.
  
  De la inceputul anului pana la sfarsitul lunii mai, Casa judeteana de pensii a efectuat in total 3.885 de
plati reprezentand indemnizatiile de maternitate. De aici rezulta o medie de 777 pe luna. Totodata, de la
aceasta institutie au plecat inspre mamici 20.061 de indemnizatii pentru cresterea copilului. Media lunara
este de 4.021 de cazuri pe luna. Indiferent de genul parintelui care lasa munca pentru a sta cu cel mic,
cuantumul indemnizatiei este de 85 la suta din salariul mediu pe economie.
  
  In judetul Sibiu stau acasa ca sa aiba grija de copii circa 1.110 de mamici si tatici.
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