
Se termina crizas Salariile bugetarilor pot reveni la 100%
Prin Legea 118 din acest an, salariile bugetarilor au scazut cu 25%. Dar legea isi incheie efectul la finele
acestui an. Universitatea Lucian Blaga a luat, deja, act de acest lucru si a propus revenirea la salariile
intregi.
  
  `Cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii
si alte drepturi salariale (...) a unor categorii de personal din sectorul bugetar (...) se diminueaza cu 25%`,
scrie in Legea 118, publicata in Monitorul Oficial din 30 iunie 2010. In aceeasi lege, insa, la articolul 16
se mai arata ca principalele prevederi se aplica pana la 31 decembrie 2010. Acest lucru a determinat unele
institutii publice din Sibiu sa demareze procedurile pentru a reveni la vechile salarii.
  
  Dupa ce in vara a taiat din bugetul de salarii 25 la suta, conducerea Unversitatii `Lucian Blaga` se
gandeste acum sa readuca salariile profesorilor si angajatilor la acelasi nivel ca acum aproape sase luni.
Primul pas in aceasta directie a fost facut saptamana trecuta cand Senatul Universitatii a discutat
problema in plen. `Membrii Biroului Senatului Universitatii `Lucian Blaga` din Sibiu, au pus in discutie
in sedinta de luni, 29 noiembrie 2010, problema revenirii salariilor personalului ULBS la nivelul lunii
iunie 2010`, a declarat rectorul Constantin Oprean. `In absenta altor reglementari venite din partea
Guvernului, si avand in vederea ca hotararea de a reduce salariile cu 25% se refera doar la perioada iunie
– decembrie 2010, Universitatea `Lucian Blaga` din Sibiu a decis ca incepand cu data de 1 ianuarie 2011
sa acorde personalului veniturile cuvenite, la nivelul lunii iunie 2010`, mai explica rectorul.
  
  In trecut, rectorul ULBS a criticat interventia Executivului in astfel de chestiuni, mai ales daca unele
institutii isi permit anumite cheltuieli chiar in situatia reducerii sumelor alocate de la bugetul de stat.
`Sunt universitati in Romania care se considera printre cele mai bune dar care nu mai au bani sa plateasca
bursele studentilor si salariile profesorilor. Nu vreau sa dau nume. Foarte multe universitati vor avea de
suferit din cauza acestei crize financiare. Universitatea `Lucian Blaga " din Sibiu are asigurate resursele
si fondurile necesare pentru plata salariilor si a burselor. Ne vom putea continua activitatea fara probleme
majore chiar daca sustinerea bugetara va fi diminuata sau va inceta pentru o perioada", spunea in
decembrie 2008 acelasi Oprean.
  
  Luati prin surprindere
  
  In alte institutii publice, situatia prevazuta de articolul 16 din Legea 118 nu a fost luata in calcul de
conducere. Grigore Popescu, directorul Finantelor Publice Sibiu, de exemplu, spune ca inca nu a analizat
posibilitatea revenirii la vechile salarii. `Ordonatorul de credite poate lua o hotarare, respectiv de a reveni
la salariile integrale. Dar asta trebuie hotarat pe legislatia in vigoare. Exista niste legi`, spune Popescu.
  
  Juristii institutiilor publice, de asemenea, cred ca salariile nu vor putea fi achitate integral de anul viitor.
`Aceeasi lege 118 mai arata ca de la 1 ianuarie 2011 se vor aplica noile politici sociale si de personal care
sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare, in conditiile Legii cadru 330. Acum, nu am citit
proiectele pentru modificarea acestei legi 330, pentru ca nu are niciun rost, la cat de des se schimba
proiectele. Dar, cel mai probabil, printr-o asumare de raspundere, guvernantii vor aplica rapid o noua
lege, astfel incat salariile sa nu poata fi date integral. Decat sa fie date salariile integral, mai bine ne-ar
lasa sa angajam personal, caci sunt situatii cand chiar nu mai avem cu cine lucra`, a declarat pentru 
Turnul Sfatului juristul unei institutii publice.
  
  La Transgaz nu e criza
  
  Una dintre cele mai prospere financiar institutii publice, Transgaz, a simtit, de asemenea, anularea
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restrictiilor in ceea ce priveste cheltuielile bugetare. Pentru 20 decembrie, societatea de transport a
gazelor naturale a pregatit aproximativ 500.000 de euro, inclusiv TVA, pentru achizitia a 24 de
autoturisme break si a altor noua vehicule de teren. Acestea din urma, trebuie sa aiba minim 110 CP, sa
fie dotate cu climatronic si sa functioneze cu motorina. Masinile break ofertate musai sa aiba computer de
bord.
  
  A contribuit: Traian Deleanu
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