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CCR a respins sesizarea PNL

Se ridică mașinile parcate 
neregulamentar

Premierul Ludovic Orban 
spune că redeschiderea 
școlilor nu se poate 
face decât în urma unei 
analize serioase. ”Orice 
decizie legată de reluarea 
activităţii școlare în 
clase este o decizie care 
trebuie fundamentată 
pe argumente în primul 
rând epidemiologice, 
adică apărarea sănătăţii 
elevilor, a părinţilor lor, a 
bunicilor lor. (…) Sigur că 
noi am organizat școala 

în clase astfel încât riscul 
de infectare era mic, dar 
toate activităţile legate 
de școală au generat 
riscuri suplimentare de 
infectare. Sigur că ne 
dorim să deschidem 
școlile, dar acest lucru nu 
se poate face decât pe 
baza unei analize foarte 
serioase, astfel încât 
să existe riscuri minime 
de creștere a numărului 
de infectări”, a declarat 
Ludovic Orban.

Judecătorii CCR au 
respins sesizarea 
PNL depusă împotriva 
legii care majorează 
Indicatorul Social de 
Referinţă (ISR) de la 
500 de lei la 1.200 de 
lei, în baza căruia se 
calculează ajutoarele 
sociale. Liberalii susţin că 
legea este impredictibilă 

și contradictorie și că nu 
indică sursa de finanţare.
Modificările făcute de 
Parlament majorează 
ISR în etape pe următorii 
trei ani: de la 1 ianuarie 
2021, ISR crește la 780 
de lei, de la 1 ianuarie 
2022, la 990 de lei și de la 
1 ianuarie 2023, la 1.200 
de lei.

Analiză pentru redeschiderea școlilor

”Cei peste 3.000 de 
angajaţi care lucrează la 
deszăpezire în condiţii de 
ger şi care rămân, une-
ori, izolaţi în ger şi viscol 
în diverse zone din ţară 
chiar şi câteva zile, nu de-
păşesc, în medie, un sala-

riu brut de 3.000 de lei pe 
lună. Pentru că drumarii 
nu şi-au primit majorările 
de salarii promise de gu-
vernele din ultimii doi ani, 
sunt hotărâţi, în semn de 
protest că solicitările lor 
sunt ignorate constant, ca 

în această iarnă să nu mai 
deszăpezească drumurile, 
ceea ce ar putea duce la 
un blocaj al economiei na-
ţionale”, susţine conduce-
rea sindicatului.

”Reprezentanţii Minis-
terului Transporturilor şi 
cei ai conducerii compa-
niei justifică faptul că nu 
sunt bani pentru mărirea 
salariilor pentru că ba-
nii sunt ţinuţi pentru des-
zăpezire, chiar dacă mă-
rirea de salarii este bu-
getată, ceea ce înseam-
nă că statul intenţionează 

să plătească deszăpezirea 
din banii drumarilor. Oa-
menii care lucrează efec-
tiv la deszăpezire sunt şi 
cei cu salariile cele mai 
mici şi e normal ca aceş-
tia să fie cei mai nemul-
ţumiţi (...) Unii dintre ei 
ajung să doarmă, efectiv, 
pe utilaje, alţii rămân izo-
laţi în viscol. Am avut an-
gajaţi care au rămas izo-
laţi câteva zile în câmp la 
Drajna, când încercau să 
deszăpezească drumuri-
le din zonă”, susţine sur-
sa citată.

Potrivit Institutului Na-
ţional de Statistică (INS), 
în luna septembrie 2020, 
câştigul salarial mediu brut 
la nivelul întregii ţări a fost 
de 5.414 lei, faţă de 4.482 
în septembrie 2018, ceea 

ce reprezintă o creştere de 
peste 20%. În aceste con-
diţii, sindicaliştii spun că 
salariile drumarilor au ră-
mas la acelaşi nivel din 
2018, când a avut loc ulti-
ma majorare, cu 11%.

Executivul a 
aprobat o HG 
conform căreia, 
începând de la 1 
decembrie 2020, 
asiguraţii pot 
beneficia de analize 
de laborator şi 
investigaţii medicale 
paraclinice pe 
întreg teritoriul 
României, fără a 
mai condiţiona 
acordarea acestor 
servicii doar de 
către furnizorii de 
servicii medicale 
paraclinice care 
se află în relaţie 
contractuală 
cu aceeaşi casă 
de asigurări de 
sănătate cu care se 
află în contract şi 
medicul care a emis 
biletul de trimitere.

Astfel, în baza unui 
bilet de trimitere eliberat 
de medici aflaţi în relaţie 
contractuală cu oricare 
dintre casele de asigurări 
de sănătate, asiguratul 
poate beneficia de inves-
tigaţii paraclinice la orice 
furnizor din ţară.

Ca urmare, furnizorii 
de servicii paraclinice ca-
re au încheiate două con-
tracte, respectiv cu casa 
de asigurări de sănătate 
în a cărei rază administra-
tiv-teritorială îşi au sediul 
de lucru, filiale sau puncte 
de lucru înregistrate şi au-
torizate şi cu Casa Asigu-
rărilor de Sănătate a Apă-
rării, Ordinii Publice, Sigu-
ranţei Naţionale şi Autori-

tăţii Judecătoreşti, vor ră-
mâne în relaţie contrac-
tuală cu o singură casă 
de asigurări de sănătate 
pentru care vor opta. Va 
fi redusă astfel birocraţia 
din sistem, prin elimina-
rea evidenţelor distincte 
şi a raportărilor lunare ale 
serviciilor prestate către 
cele două case de asigu-
rări cu care aveau înche-
iate contracte. 

”Această reglementa-
re este necesară pentru a 
facilita accesul asiguraţi-
lor la investigaţiile paracli-
nice recomandate de me-
dicii specialişti. Sperăm 

ca în scurt timp să asigu-
răm acelaşi regim de utili-
zare şi pentru prescripţiile 
medicale, astfel încât me-
dicamentele prescrise să 
poată fi eliberate de orice 
farmacie de pe teritoriul 
ţării. Acest proiect este în 
curs de finalizare, însă va 
fi necesară o perioadă de 
testare pentru a ne asigu-
ra că, odată implementat, 
va funcţiona fără sinco-
pe”, a declarat Adela Co-
jan, preşedintele CNAS.

Amintim că printre 
documentele a căror va-
labilitate a fost prelungi-
tă până la 31 decembrie 

2020 se numără şi bile-
tele de trimitere pentru 
specialităţile paraclinice, 
iar pentru trimestrul IV al 
acestui an, fondurile alo-
cate pentru investigaţii 
paraclinice au fost supli-
mentate cu 63,7 milioane 
lei. De asemenea, pentru 
a facilita accesul la ser-
vicii medicale paraclinice 
acordate în ambulatoriul 
de specialitate necesare 
monitorizării pacienţilor 
diagnosticaţi cu boli on-
cologice, diabet zaharat, 
cu boli cardiovasculare, 
 boli rare, boli neurologice 
şi boli cerebrovasculare, 
conform HG 820/2020 din 
1 octombrie 2020, a fost 
reglementată decontarea 
acestor investigaţii la ni-
velul valorii realizate.

Investigaţiile paracli-
nice sunt recomandate de 
către medicul specialist 
pentru diagnosticarea şi 
monitorizarea unor afecţi-
uni. Medicul poate decide, 
după caz, realizarea inves-
tigaţiilor în regim de urgen-
ţă sau emiterea unui bilet 
de trimitere în baza căruia 
pacientul se va adresa unui 
furnizor de servicii medica-
le paraclinice.

Autorităţile pot ridica 
mașinile parcate pe 
trotuare sau pe spaţiile 
verzi, după ce a intrat 
în vigoare recent Legea 
273/2020 (apărută 
în Monitorul Oficial 
nr. 1133), aplicabilă 
de sâmbăta trecută. 

Astfel, dacă o mașină 
este lăsată pe domeniul 
public, “poliţia locală 
poate dispune măsura 
tehnico-administrativă 
a ridicării vehiculului”. În 
cazul în care în mașină 
sunt persoane, ridicarea 
mașinii nu are loc.

Serviciile medicale paraclinice pot fi 
acordate oriunde în ţară, în baza biletului 
de trimitere

Drumarii amenință cu proteste
Şoselele vor rămâne înzăpezite în această iarnă, 
dacă drumarii nu îşi vor primi măririle de salarii pe 
care le aşteaptă de doi ani, avertizează membrii 
Sindicatului „Elie Radu”, care reprezintă interesele 
a 4.800 de salariaţi din totalul celor 7.000 din 
cadrul Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR).


