
Sibiul dupa reforma: mai multi bugetari, mai prost platiti. Finantele Publice: diferenta provine din descentralizarea sistemului sanitar
Update. Directia Generala a Finantelor Publice anunta faptul ca marirea numarului de bugetari in
administratiile locale ale judetului a aparut in urma masurilor de descentralizare a sistemului sanitar.
`Numarul bugetarilor anagajti in institutiile publice subordonate celor 65 de unitati administrativ
teritoriale locale la finele lunii gebruarie 2011 a crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent ca
urmare a preluarii spitalelor (...). Numarul posturilor aprobate in unitatile sanitare de subordonare locala
la data de 28.02.2011 este de 4047, iar al celor ocupate de 3.355, astfel incit fara posturile din spitale
numarul bugetarilor cu finantare locala a scazut la posturile aprobate de la 17.724 la 13.677, iar la
posturile ocupate de la 15.271 la 11.916`, se arata intr-un comunicat al Finantelor Publice Sibiu, transmis
ziarului Turnul Sfatului. 
  
  Numarul bugetarilor angajati in institutiile publice subordonate celor 65 de autoritati administrative
locale a ajuns la 15.271, in februarie anul acesta. Cu aproape 2.000 mai multi decat erau angajati in
februarie 2010. Reversul medaliei: la mai multi bugetari, salarii mai putine. Astfel, daca media salariilor
in ianuarie 2010 pentru cei 13.349 de bugetari - luati in calcul conform OUG 48/2005 - era de 2.324 de
lei, in ianuarie anul acesta, media salariilor pentru bugetarii monitorizati de Finantele publice sibiene a
fost de 1.900 de lei. Cumulat pe mai multe lunii, salariul brut pentru bugetari a scazut de la 2.190 de lei,
la 1.842 de lei.
  
  Nu doar numarul posturilor ocupate s-a marit din februarie 2010 pana in februarie 2011. Potrivit datelor
Finantelor Publice, numarul posturilor aprobate in cele 287 de institutii monitorizate anul trecut era de
15.406. Acum, in cele 279 de institutii bugetare care au mai ramas, numarul posturilor aprobate sare de
17.700.
  
  In datele Finantelor publice sibiene mai intra spre monitorizare alte aproximativ 340 de institutii
bugetare locale. In cazul acestora, numarul angajatilor a scazut de la 20.401, in decembrie 2009, la
17.563, in decembrie 2010. Castigul mediu lunar s-a micsorat, de asemenea, de la 2.157 de lei la 1.983 de
lei.
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