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O jumătate de milion de contracte
individuale de muncă au fost suspendate!
Ministrul Muncii și
Protecției Sociale,
Violeta Alexandru a
anunțat, la un post TV,
că au fost suspendate
aproximativ 500.000
de contracte de muncă
și că autoritățile au
estimat că ar fi nevoie
de circa 4 miliarde de
lei, în cazul în care se
ajunge la 1 milion de
contracte suspendate.
„Reglementările pe
care noi le-am luat sunt
aferente decretului pe
care Preşedintele României l-a emis. În orizontul acestui decret, care
înseamnă 16 martie - 16
aprilie, noi ne-am făcut o
estimare în două etape.
O etapă care ar fi însemnat aproximativ 500.000
de contracte individuale de muncă suspendate,
respectiv 1.000.000 (de
contracte de muncă suspendate - n.r.). Suntem
pe la jumătatea acestui
scenariu. Noi ne-am pregătit cu o estimare de
4 miliarde de lei pentru
acoperirea unui număr
de 1.000.000 de contracte suspendate. În acest
moment suntem la jumătate. Sigur, nu înseamnă
că ne aşteptăm ca cifra
să rămână aici, doar neam pregătit pentru dublul numărului pe care îl
avem în acest moment şi
suntem atenţi în continuare, pe măsură ce evoluează lucrurile şi discuţiile
noastre se reiau, pentru
a fi pregătiţi în orice scenariu”, a declarat Violeta
Alexandru, la Digi FM.

Statul va plăti
șomajul tehnic
„Statul va plăti (şomajul tehnic, n.r.), nu va
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Mall Băneasa s-a închis

Băneasa Shopping City
și-a întrerupt activitatea
în perioada 23 martie 16 aprilie 2020 pentru
a-și proteja atât clienţii
și retailerii, precum și
angajaţii. Excepţie de
la această măsură fac

hypermarketul Carrefour,
care va avea program ca
și până acum, între orele
8:00 - 22:00, și farmaciile
situate în galeria centrului,
care vor funcţiona după
programul normal, între
orele 10:00 - 22:00.

Încep experimentele, la ELI-NP

plăti niciun angajator, urmând ca statul să-i ramburseze banii, ci ei vor
veni direct de la stat. De
aceea, am şi simplificat
procedurile prin care angajatorii pot avea acces la
aceste resurse. Dacă sunt
angajatori cu angajaţi
având contracte individuale de muncă, atunci în
baza unei cereri şi a unei
declaraţii, două modele foarte simple, (...) oamenii vor avea acces rapid la fondurile guvernamentale. Se depun începând cu 1 aprilie, oricând
în intervalul de până în 15
zile începând din prima zi
a lunii aprilie, urmând ca
imediat ce se va depune
cererea, indiferent că este vorba de AJOFM sau
AJPIS, să se proceseze
rapid şi să se şi vireze banii pentru angajator, astfel încât, până la jumătatea lunii, aşa cum se întâmplă în practica oricărei
companii, să se poată încasa şi banii şi să se poa-

tă face şi plăţile de îndată
către angajaţi. Pentru angajaţii cu contracte individuale de muncă, având în
vedere că statul acoperă
şi contribuţiile la salariile
acestora, plata se va face
la angajator, urmând ca
acesta să îi vireze în trei
zile banii şi să plătească
toate contribuţiile acoperite din resursele statului pentru salariile acestora, astfel încât ei (angajaţii - n. r.) să aibă continuitate în această perioadă”, a explicat Violeta Alexandru.

Controale la
angajatori
Ministrul Muncii a
adăugat că vor exista controale la angajatorii care primesc şomajul
tehnic de la stat, dar doar
după încheierea crizei actuale. „Vor fi controale
după această perioadă
- subliniez, după perioada de criză, dar controale

vor fi. Eu voi avea grijă să
nu se facă abuzuri şi voi fi
atentă şi eu şi ceilalţi colegi care au instituţii care
se ocupă cu activităţi de
control să nu existe abuzuri. Dar sunt bani publici
şi trebuie să fim responsabili pentru cheltuirea
lor. De aceea, spun că cine îi va cheltui corect n-ar
niciun motiv să se îngrijoreze. Cine nu, probabil că
se sperie. Nu trebuie să
avem niciun fel de sperietură cu privire la eventuale verificări, pentru că
nu avem de gând să se
întâmple abuzuri. O parte din bani, cea mai mare parte din bani, sper,
vor fi rambursaţi de Comisia Europeană şi, prin
urmare, suntem obligaţi,
inclusiv prin procedurile pe care le avem în accesarea banilor europeni,
să efectuăm aceste verificări, care însă nu au de
ce să sperie pe niciun angajator”, a menţionat Violeta Alexandru.

Pe 18 martie a.c., la
Centrul internațional
de cercetare Extreme
Light Infrastructure Nuclear Physics (ELI-NP)
a avut loc demararea
experimentelor pentru
studiul interacției
pulsurilor laser de mare
putere cu materia. Acest
prim experiment este
rezultatul planificărilor
și cercetărilor realizate
de către echipa ELINP în ultimii patru ani
împreună cu echipa

prof. Gerard Mourou,
laureat al premiului
Nobel pentru fizică în
2018. Experimentul are
în vedere studierea
efectelor optice neliniare
în materiale solide cu
scopul de a scurta
durata pulsurilor laser
pentru cercetări de
fizică nucleară și aplicații
conexe. Pentru acest
experiment se folosește
un braț al celui mai
puternic sistem laser din
lume.

Reguli de rezervare schimbate
CFR Călători a modificat
regulile de rezervare a
locurilor în trenuri pentru
asigurarea protecției
călătorilor pe perioada
stării de urgență. Astfel,
acum se plică regula - un
loc liber, un loc ocupat astfel încât pasagerii să
stea dispersați într-un
vagon. Același principiu
se aplică și în cazul
vagoanelor de dormit
sau cușetă. Personalul

de tren a fost instruit să
avizeze și să îndrume
călătorii care stau pe
locuri alăturate, pe
locurile libere pentru a
respecta distanța minimă
recomandată. Pentru
protecția călătorilor și
a personalului propriu,
fiți responsabili și evitați
deplasarea dacă vă
simțiți rău, aveți febră,
prezentați simptomele
infecției cu Covid-19!

Mai puțin parc rulant STB în traseu
Liniile de transport în comun din București
funcționează de luni, 23 martie 2020, cu un parc
de vehicule redus cu până la 25%, deși nu a fost
suspendată sau desființată vreo linie de autobuz,
troleibuz sau tramvai.
STB SA alocă, astfel,
pe fiecare linie, un număr
de vehicule corespunzător cererii de transport,
dar și în concordanță cu
gradul de încărcare, astfel încât cetățenii să călătorească în condiții în care să nu le fie pusă în pericol sănătatea! Noul program, cu orarul de trecere
prin stații, poate fi accesat
pe site-ul STB SA (www.
stbsa.ro), iar pentru cei
care au la dispoziție un telefon mobil cu conexiune
la internet, STB SA reco-

mandă utilizarea aplicației
InfoSTB.
Totodată, STB SA a
anunțat că va continua
decontaminarea tuturor
vehiculelor aflate în traseu, cu două treceri pe zi,
folosind substanțe care
distrug virusurile (pe bază de clor) și va menține
eforturile de igienizare a
acestora și a stațiilor de
tramvai. STB SA face apel
la călători să respecte regulile de igienă personală
și de protecție transmise
de autorități!

În această perioadă,
STB SA recomandă călătorilor să utilizeze preponderent
modalitățile
alternative de achiziție și
de plată a călătoriei, puse la dispoziție: încărcarea online a cardului de
transport nominal, plata
prin intermediul aplicației
de mobil BPay sau plata prin SMS. Aplicația
gratuită BPay permite achiziționarea de titluri de călătorie direct
de pe telefonul mobil de
tip smartphone cu conexiune la internet, fără a fi
necesară existența unui
card de transport. Detalii se găsesc pe site-ul
www.stbsa.ro.
Reamintim că STB SA

a suspendat activitatea
directă de relații cu publicul până la o dată care va fi comunicată ulterior. De aceea, recomandă următoarele metode
de contact:
 pentru informații
generale sau sesizări referitoare la programul
de circulație: telefon
+4021.9391,
 pentru informații
și sesizări referitoare la
titlurile de transport (plata prin intermediul telefonului mobil, plată online, carduri STB, centre de vânzare etc): telefon +4021.3365.650/
interior 30 sau interior 31; +4021.3074.180;
+4021.3111.398,

 pentru informații
și sesizări referitoare la
corpul de control: telefon
+4021.4503.952,
 pentru avize edilitare, închiriere vehicu-

le, obiecte pierdute, răspunsuri la petiții și adrese, angajări, pensionări, cursuri de formare profesională: telefon
+4021.3074.426
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