
Euro 4.17 RON
USD 3.28 RON
GBP 4.87 RON
CHF 2.96 RON
Aur 128.04 RON

Vineri, 14 mai 2010
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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: 26 °C Min.: 14 °C
Ploaie slab`

}anse de precipita\ii: 60%
Umiditate maxim`: 64%
V@nt: 8 km/h din direc\ia E

VremeaBani/Aur
Primarul Sibiului, Klaus Johannis a declarat joi, într-o conferin\` de pres`, c` m`surile Guvernului de reducere a salariilor
bugetarilor vor avea ca efect diminuarea veniturilor la bugetul de stat ]i va provoca nemul\umirea bugetarilor. „Sc`derea
va avea cel pu\in dou` efecte: nemul\umirea bugetarilor ]i diminuarea veniturilor la buget. Bugetarii reprezentau o surs`
sigur` de venituri, dar în aceste condi\ii, vor veni mai pu\ini bani”, este de p`rere Johannis. Primarul Sibiului a precizat c`
nu î]i permite s` dea lec\ii Guvernului, iar dac` m`surile luate de Executiv vor avea ]i efecte pozitive „r`mâne de v`zut”.
„Eu nu pot s` dau nicio sugestie nici pre]edintelului ]i nici premierului. Lucrurile sunt atât de grave încât actualul guvern
trebuie s` le rezovle, pentru c` din acest motiv este acolo”, a declarat Johannis.

Johannis: m`surile Guvernului vor reduce veniturile la buget

Pre]edintele Rom@niei vrea
s` fie considerat b`rbat, de]i
este, a demonstrat de zeci de
ori [n ultimii 20 de ani c` are
[ntr-[nsul suficient` vigoare.
Nu are nevoie de stimulente
ca s` ne arate cine e masculul
Alfa [n aceast` \ar`. Eu cre-
deam p@n` de cur@nd c` este
un model. C` [n\elege, c`
odat` cucerit` Puterea, s` sep-
are binele de r`u, s`-i apere pe
cei s`raci de cei boga\i, de
aceia excesiv de boga\i , care
l-au sprijinit s` ajung` din nou
la putere. S` asigure echilibrul
[n teritoriul locuit ast`zi de
rom@ni, s` foloseasc` preroga-
tivele func\iei preziden\iale
pentru ca |ara s` mearg`
[nainte, chiar sacrific@ndu-i
pe aceia care [n ultimii 20 de
ani au fost mai „noroco]i” ]i
s-au [mbog`\it, cum nu este
posibil [n nici o democra\ie
occidental`, unde sunt nece-
sare c@teva genera\ii pentru a
pune pe picioare dinastii de
genul celor rom@ne]ti. 

Domnul B`sescu m` de-
zam`ge]te, [ns`, profund ]i
sper s` fie pentru ultima oar`.
Oricum, at@t dumnealui c@t ]i
to\i oamenii dumnealui din
Rom@nia au pierdut votul
meu, indiferent ce s-ar [nt@m-
pla [n lunile urm`toare, [n anii
ce vin. Nu cred c` acest dem-

nitar, pe care l-am admirat,
mai are ceva de oferit ro-
m@nilor. Nu mai este acel
Traian B`sescu pe care l-am
cunoscut. A uitat cine a fost,
de unde a plecat, ceea ce a
promis, ]i-a c`lcat [n picioare
promisiunile f`cute oamenilor
acestei \`ri. Pre]edintele B`-
sescu s-a izolat de popor, ]i la
fel ca Nicolae Ceau]escu, ob-
\ine informa\ii numai de la
aceia care [l [nconjoar` ]i care
sunt exponen\ii unor cercuri
de interese. Pre]edintele nu
mai ]tie c@t valoreaz` mili-
onul de lei vechi, nu mai are
dimensiunile reale ale vie\ii
rom@nilor ]i confund` binele
tuturor cu binele unora. Toate
m`surile anun\ate [n ultimele
zile arat` clar c` domnul
Pre]edinte nu d` doi bani pe
democra\ie, c` ]i-a pierdut
limitele, c` puterea l-a deper-
sonalizat. Traian B`sescu a
parvenit, cum au parvenit to\i
aceia din Guvernul Rom@niei,
extrem de boga\i, putred de
boga\i. Pre]edintele nu vor-
be]te de Lege, pentru c` o
calc` [n picioare, iar statul
unde Legea nu mai func\io-
neaz` este doar un teritoriu.
|ara este norodul, iar domnul
B`sescu ]tie asta, a folosit
formula asta propagandistic`
de multe ori, dar a uitat ]i

continuarea. |ara este noro-
dul, iar nu tagma jefuito-
rilor, iar un Pre]edinte care
ap`r` tagma ]i pune biruri pe
popor devine, chiar dac` nu a
fost, parte a tagmei. El trebuie
s` demisioneze, s` fie demis,
fie ]i prin for\`, prin for\a
exerci\iului democratic ]i a
institu\iilor democratice. 

Domnul Traian B`sescu
este decuplat de la lumea [n
care tr`im noi, ceilal\i, care
]tim dureros, priva\i sau buge-
tari, ce este suta de lei, ce sunt
zecile de impozite pe care le
pl`tim inutil, cum se iau cred-
itele de la b`nci, c@t pl`tim la
asocia\ie, pentru ca al\ii s`
fure prin licita\ii trucate mi-
lioane de euro. Eu nu mai cred
[n acest pre]edinte care pune
palma la cur unor indivizi din
PDL V@lcea, care ieri ]i azi au
f`cut petreceri de c@teva sute
de oameni, pl`tite de cine?
}tie Boc de astea? }tiu Blaga,
Berceanu? }tie Traian B`-
sescu c` primarul PDL din
Ocnele Mari a f`cut ieri [n
miezul zilei petrecere de {n`l-
\are (orice pretext e bun) la
care a ]i c@ntat? }tie domnul
Pre]edinte c` [n plin an de re-
duceri de fonduri, Prim`ria
R@mnicului condus` de oa-
meni iresponsabili ai PDL
cheltuiesc miliarde pentru re-

facerea ]trandului de la Ostro-
veni, pe proiecte faraonice,
care distrug ]i amaneteaz` pe
zeci de ani de aici [ncolo via\a
comunit`\ii? De asta are ne-
voie R@mnicul acum, sau au
nevoie doar firmele de con-
struc\ii care se vor [nfrupta
din ca]caval?

Pre]edinte e la diverse, ha-
bar nu are, tr`ie]te [n coconul
lui ]i a acelora care [l [ncon-
joar`. Nu mai cred c` nu ]tie
ce se [nt@mpl` [n \ar`, a]a cum
credeam despre Ceau]escu.
}tie, serviciile [i spun totul.
De aceea l-am condamnat s`
nu mai fie pre]edinte, cel
pu\in pentru mine. L-am
demis, nu mai cred [n domnia
sa nici o clip`. De ce a] crede
[ntr-un om care [mi face r`u
mie, oamenilor cu care lucrez,
p`rin\ilor mei, chiar ]i bunicii
mele de 96 de ani?

Eu l-am demis pe Traian
B`sescu. Tu ce faci?

Silviu Popescu

Opinia  mea        
Eu l-am demis pe Traian B`sescu

Peste 140.000 

de v@lceni afecta\i

de reducerea 

veniturilor
Râmnicu Vâlcea, 12 mai
/Agerpres/ - Peste 140.000 de per-
soane, salaria\i în sistemul buge-
tar, pensionari ]i ]omeri din
jude\ul Vâlcea, ar urma s`
primeasc` venituri reduse cu 25%
]i respectiv cu 15% începând de la
1 iunie, prin aplicarea m`surilor de
restructurare anun\ate de executiv,
potrivit datelor furnizate de
Direc\ia Jude\ean` de Statistic`.

Afecta\i de reducerea salariilor ar
urma s` fie un num`r de 5.200
cadre didactice, 700 de medici,
3.000 de asistente medicale, la
care se adaug` personal auxiliar
din aceste domenii, 500 de per-
soane, însemnând infirmiere,
moa]e, fochi]ti, ]oferi, secretari.

La ace]tia se adaug` 2.100 de
salaria\i din adminsitra\ia public`,
incluzând personalul din prim`rii,
consilii locale, biblioteci, muzee,
teatre.

De o reducere cu 15% a pensiilor
ar fi afecta\i în Vâlcea ]i 128.000
de pensionari, iar 10.167 de
]omeri îndemniza\i ar suferi
sc`deri la ajutorul de ]omaj.

Potrivit cifrelor ITM, în sectorul
economic privat al jude\ului
Vâlcea ar lucra aproximativ
18.000 de angaja\i.

Îns`, aici sunt excluse contractele
de munc` ale salaria\iilor com-
paniilor cu capital de stat de genul
Hidroelectrica sau Oltchim.

Prin aplicarea m`surilor pre-
conizate de guvern s-ar ob\ine, la
nivelul jude\ului Vâlcea, un venit
suplimentar la bugetul de stat de
aproximativ 13.880.520 lei, din
care 12.300.000 lei ar reprezenta-o
reducerea cu 15% a pensiilor.

Medicii ar primi în jude\ul Vâlcea
cu 332.500 lei mai pu\in, cadrele
didactice, cu 42.900 lei, iar per-
sonalul din administra\ia public`,
cu 52.500 lei mai pu\in la salariu,
de la 1 iunie.

Miercuri, 12 mai a fost pu-
blicat in Monitorul Oficial un
ordin care modific` normele
de acordare a concediilor
medicale. Potrivit actului
normativ, medicii de familie
pot acorda certificate de
incapacitate temporar` de
munc` pentru maxim 10 zile
iar angajatorii au obliga\ia ca,
[n termen de 6 zile de la

primirea unei solicit`ri, s`
depun` la casa de s`n`tate
declara\ia cu persoanele [n
incapacitate de munc`, medicii
curatori ce au aprobat conce-
diul medical etc. De asemenea,
bolnavii pot fi verifica\i la do-
miciliu dup` un program strict
de vizitare.

“VVeerriiffiiccaarreeaa  pprreezzeenntteeii  aassiigguu-
rraa\\iilloorr  aaffllaattii  [[nn  iinnccaappaacciittaattee  tteemm-
ppoorraarraa  ddee  mmuunnccaa  llaa  aaddrreessaa  ddee
ddoommiicciilliiuu  ssaauu  llaa  rree]]eeddiinn\\aa  iinn-
ddiiccaatt`̀  ssee  ppooaattee  ffaaccee  nnuummaaii  [[nn
iinntteerrvvaalluull  oorraarr  88-1111,,  1122-1177,,  1188-
2200,,  pprriilleejj  ccuu  ccaarree  ssee  vvaa  [[nncchheeiiaa
uunn  pprroocceess  vveerrbbaall  sseemmnnaatt  ddee
mmeemmbbrriiii  ccoommiissiieeii  ]]ii  ddee  aassii-
gguurraatt......” se arat` [n actul nor-
mativ.

Programul de control la domiciliu 
a celor afla\i [n concediu medical 

Râmnicu Vâlcea, 12 mai /Agerpres/ - 95% din ]omerii existen\i în
eviden\ele AJOFM Vâlcea provin din mediul privat, relev` statisticile insti-
tu\iei.
'Din cei 14.511 de ]omeri existen\i la aceast` or` în Vâlcea, 13.782 provin
din sectorul privat al economiei. Nu s-au înregistrat în acest an disponibi-
liz`ri din mediul bugetar, au fost doar la sfâr]itul anului câteva restructur`ri.
Angaj`ri în domeniul bugetar nu s-au f`cut, acea ordonan\` de urgen\` a blo-
cat angaj`rile în sistem, s-au permis doar cele pentru o perioad` determinat`,
în locul unor femei aflate acas` în concediu de cre]tere a copilului', a
declarat directorul institu\iei, Rozin Ceau]escu. La AJOFM Vâlcea exist`
aproximativ 400 de locuri de munc`, majoritatea în mediul privat, unul sin-
gur de consilier la APIA fiind într-o institu\ie bugetar`. În jude\ul Vâlcea,
rata ]omajului a fost luna trecut` de 8,1%.

95% dintre ]omerii jude\ului 
provin din sectorul privat

Pre]edintele Traian B`sescu a
declarat asear`, într-o conferin\` de
pres`, c` autorit`\ile „sper`” ca în
anul 2011 „s` existe toate resursele
necesare pentru a acoperi necesit`-
\ile bugetului de asigur`ri sociale”.
„Pot spune doar inten\ia, a]a cum
am discutat cu Guvernul. Inten\ia
este s` men\inem aceast` reducere
pân` la 31 decembrie 2010, dar este
doar o inten\ie, în speran\a c` în
bugetului anului 2011 vom avea
resursele s` acoperim integral nece-
sit`\ile bugetului de asigur`ri sociale
din bugetul de stat. Aceast` aco-
perire depinde de foarte multe, de
programul Guvernului de relansare a
cre]terii economice, de lupta împo-
triva evaziunii fiscale ]i a contraban-
dei. Sunt foarte multe elemente, nu
vreau s` m` substitui programului pe
care Guvernul îl va lansa  odat` cu
aplicarea m`surilor din scrisoarea
cu FMI", a precizat Traian B`sescu.
Pre]edintele a explicat de unde vine
reducerea de 15% a pensiilor. „Statul
român nu î]i poate permite s` mai
finan\eze sistemele pe care le-a dez-
voltat strâmb. În ceea ce prive]te sis-
temul de pensii, el este afectat de lip-
sa resursei pentru a pl`ti pensiile la
nivelul fixat acum”. „Nu învinuiesc
pe nimeni, dar spun c` trebuie s`
facem ceva pentru a evita colapsul.
De trei ani func\ion`m cu deficite.
F`r` s` lu`m m`suri vom continua
s` împrumut`m la nesfâr]it. Contrar
veseliei televizate c` România e ca
Grecia, v` spun c` noi mai avem
2012 ]i 2013 pentru a ajunge la "per-
forman\ele “Greciei", a precizat
]eful statului.
B`sescu ]i-a men\inut declara\iile ]i
cu privire la reducerea cu 25% a
salariilor bugetarilor.

B`sescu ne vrea s`raci, ]omeri, 
mai pu\ini ]i mai vrea s` nu avem 

cu ce ne cre]te copiii


