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Pentru iubitorii de timbre

Sanitas continuă protestele

Emisiunea de mărci poștale 
”Colecţii românești. Cutii 
muzicale” este disponibilă 
din 9 octombrie în 
magazinele Romfilatelia 
din București, Bacău, 
Brașov, Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara, precum și în 
magazinul online http://
romfilatelia.ro/store/. 
Potrivit Romfilatelia, 
pe timbrul cu valoarea 
nominală de 1,70 lei este 
ilustrată o cutie muzicală 
cu tambur, în timp ce orga 
cu fluiere Harmonipan 
este redată pe timbrul 
cu valoarea nominală de 
1,90 lei. Orga cu hârtie 
perforată Simfonia este 
reprodusă pe timbrul 
cu valoarea nominală 
de 2,20 lei, polifonul cu 
pieptăn Kalliope este 
ilustrat pe timbrul cu 
valoarea nominală de 
3,30 lei, pe timbrul cu 
valoarea nominală de 5 
lei este reprezentată o 
cutie muzicală cu disc 
Kalliope, iar flașneta cu 
coarde Faventia este 
ilustrată pe timbrul cu 
valoarea nominală de 19 
lei. Pe coliţa dantelată 

cu valoarea nominală de 
29 lei este redată o cutie 
muzicală cu dozator de 
ţigarete, denumită Carusel 
Napoleon III, produsă în 
Franţa, în jurul anului 1890. 
Această cutie muzicală a 
fost la modă în anii ´20, 
fiind un mod distractiv de 
a oferi ţigarete prietenilor, 
ascultând o scurtă bucată 
muzicală în același timp. 
Emisiunea este completată 
de cele două plicuri ”prima 
zi”, coala de 27 timbre + 1 
vinietă + 14 tabsuri și tete-
beche, minicoala de 13 
timbre + 2 viniete diferite 
+ 10 tabsuri, minicoala 
de 8 timbre + 1 vinietă + 6 
tabsuri și coliţă dantelată.
Piesele aparţin colecţiei 
Muzeului Recordurilor 
Românești din București.

”Am cerut Preşedin-
telui CNPP ca, în cel mai 
scurt timp, să opereze 
schimbări la nivelul con-
ducerii caselor de pen-
sii neperformante. Spun 
clar care sunt acestea: Al-
ba (aici e un istoric urât, 
dar totuşi nu o să las pen-
sionarii să aştepte 5 ani 
ca să se recupereze mii-
le de restanţe moşteni-
te de la fosta conduce-
re), Sectorul 1, Bihor (ca-
să de pensii unde lucrea-
ză fostul preşedinte CNPP, 
propus de mine şi schim-
bat când am văzut că nu 
vrea să facă performan-
ţă), Ilfov (un director care 
m-a sfidat, pur şi simplu, 

în faţa evidenţelor), Sec-
torul 2, Sectorul 3, Sec-
torul 4, Sectorul 5, Secto-
rul 6, Vâlcea, Neamţ, Hu-
nedoara - Petroşani, Giur-
giu, Gorj. (…)”, a scris mi-
nistrul Muncii, pe pagina 
sa de Facebook.

”(…) Dacă jumăta-
te dintre casele judeţe-
ne de pensii din ţară re-
uşesc să se organizeze 
(cu personal, poate, insu-
ficient, mulţi dintre aceşti 
colegi care au performat 
nici nu şi-au pus proble-
ma să îmi prezinte greută-
ţile,  şi-au văzut de treabă) 
şi nu au restanţe în soluţi-
onarea dosarelor de pen-
sii înseamnă că «se poa-

te». Din respect pentru 
efortul acestor directori/
colegi din casele perfor-
mante care au muncit şi, 
mai ales, pentru că nu mă 
interesează funcţia cât 
mă interesează respec-
tul pentru pensionari, voi 
lua decizii la finalul aces-
tei săptămâni (n.r. - pos-
tarea a fost făcută pe 5 
octombrie 2020) cu privi-
re la directorii caselor ca-
re, în pofida insistenţelor 
mele, au în continuare re-
stanţe. Totuşi, au trecut 
8 luni de când am cerut 
să se rezolve lucrurile. În 
această perioadă, am ce-
rut inclusiv să fie detaşati 
angajaţi de la CNPP, să 
meargă directorii din apa-
ratul central să ajute. Da-
că îi întrebi pe aceşti oa-
meni de ce, găsesc zeci 
de explicaţii. Am depăşit 
perioada acestor explica-

ţii. I-am sprijinit şi încu-
rajat să îşi rezolve parte 
din problemele cu care se 
confruntau tocmai pen-
tru a aduce la zi dosare-
le de pensii. Astăzi, în ciu-
da acestor eforturi, nu se 
văd rezultatele. Acum tra-
gem linie”, a concluzionat 
ministrul.

Pentru concursul de 
Rezidenţiat se vor lua 
măsuri igienico-sanita-
re stricte pentru proteja-
rea candidaţilor şi a per-
sonalului implicat în orga-
nizare. Astfel, se vor purta 
obligatoriu măşti medicale 
de protecţie pe toată dura-
ta desfăşurării examenu-
lui, vor exista circuite dis-
tincte pentru intrare/ieşire 
din sălile de concurs, se va 
măsura temperatura la in-
trarea în săli, se vor asi-
gura dezinfectanţi pentru 
mâini şi pentru suprafeţe, 
se vor aloca un număr mai 
mare de săli de concurs, 

pentru a se putea asigura 
distanţarea fizică şi se vor 
asigura săli speciale pentru 
candidaţii cu temperatură.

La fel ca în anii trecuţi, 
concursul se va desfăşura 
în 6 centre universitare: 
Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Craiova, Iaşi, Târgu Mureş 
şi Timişoara, după aceeaşi 
metodologie, pe o dura-
tă de 4 ore, sub formă de 
test-grilă cu 200 de între-
bări.

În această sesiune 
vor fi scoase la concurs 
7.061 locuri şi posturi pe 
cele 3 domenii de pregăti-
re, astfel:
 4.518 locuri şi posturi 
pentru domeniul medicină,
 câte 1.219 locuri şi 
posturi pentru medicină 
dentară şi farmacie,
 105 locuri pentru mi-
nisterele cu reţea sanita-
ră proprie - MApN, Minis-
terul Justiţiei şi MAI.

Un an atipic
”Pregătim acest con-

curs împreună cu cen-

trele universitare într-un 
an total atipic. Am supli-
mentat cu 961 locuri ci-
frele de şcolarizare, pen-
tru a asigura acoperi-
rea deficitului de perso-
nal în specialităţi cu nu-
măr de pacienţi crescut, 
precum şi pentru pregă-
tirea de medici specialişti 
în ATI, pneumologie, me-
dicină de urgenţă, radio-
logie-imagistică medica-
lă, epidemiologie, medi-
cină de laborator, micro-
biologie, igienă - în con-
texul pandemiei de SARS-
CoV-2. Și în acest an, toţi 
absolvenţii care reuşesc 
să treacă pragul de 60% 
din punctajul maxim pe 
domeniu, pe ţară, vor fi 
admişi”, a declarat minis-
trul Sănătăţii, Nelu  Tătaru.

Totodată, în 2020 s-a 
avut în vedere asigura-
rea cu specialişti pentru 
programele naţionale de 
oncologie şi depistarea 
afecţiunilor oncologice, 
acordarea asistenţei me-
dicale pentru copii, pre-
cum şi necesitatea for-

mării unui număr sporit 
de specialişti care să tra-
teze bolile cardiovascula-
re şi ale aparatului circu-
lator, respectiv pentru asi-
gurarea transplantului de 
organe.

Înscrierile pentru 
concurs se vor efectua 
până pe 20 octombrie 
2020 inclusiv - data poş-
tei, prin DSP-uri, respec-
tiv ministerele cu reţea 
sanitară proprie. Dosare-
le vor fi depuse prin poş-
tă sau servicii de curierat, 
cu confirmare de primi-
re. Pentru primirea plicu-
rilor cu dosarele de con-
curs, DSP-urile, respectiv 
ministerele cu reţea sani-
tară proprie vor asigura 
permanenţă în zilele nelu-
crătoare.

Candidaţii care nu do-
resc să depună documen-
te în copie legalizată se 
pot prezenta pentru de-
punerea dosarului la orice 
direcţie de sănătate pu-
blică, având asupra lor şi 
documentele în original, 
în vederea certificării.

Au început înscrierile 
la Rezidenţiat 2020
Înscrierile pentru 
concursul de intrare 
în Rezidențiat în 
domeniile medicină, 
medicină dentară și 
farmacie, sesiunea 
2020, au început joi, 
8 octombrie, anul 
acesta, examenul 
urmând să aibă loc pe 
15 noiembrie 2020, 
în condiții speciale, 
impuse de contextul 
epidemiologic actual. 
Ministerul Sănătății 
încurajează candidații 
să utilizeze pentru 
înscriere serviciile 
poștale și de curierat, 
astfel încât să fie 
limitată interacțiunea 
umană la sediile 
direcțiilor de sănătate 
publică.

Ministrul Muncii vrea schimbarea șefilor 
de la casele de pensii neperformante
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a 
solicitat președintelui Casei Naționale 
de Pensii Publice (CNPP) să schimbe 
conducerile caselor neperformante.

Salariaţii din Sănătate, 
membri ai Federaţiei 
Sanitas, au anunţat 
că vor continua greva 
japoneză în sute de 
instituţii publice din 
sănătate și asistenţă 
socială până când vor 
obţine condiţii decente 
de muncă, iar legislaţia 
cu caracter salarial va fi 
respectată.
”Au continuat să își 
îndeplinească sarcinile 
zilnice chiar dacă 
sunt, incontestabil, 
epuizaţi și lipsiţi de 
orizont atât în ceea ce 
privește îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă cât 

și acordarea tuturor 
drepturilor salariale în 
vigoare. Salariaţii din 
sănătate, asistenţă 
socială, direcţiile de 
sănătate publică, unităţile 
de asistenţă medico-
socială, serviciile de 
ambulanţă, medicină 
școlară vor continua 
protestul început, cu 
acceași decenţă, fără 
întreruperea activităţii, 
pentru a nu pune în niciun 
fel în pericol pacienţii, 
așteptându-se ca 
autorităţile române să 
înţeleagă că trebuie să 
respecte legea (...)”, spun 
sindicaliștii.


