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Guvernul provoaca CUTREMUR in randul
bugetarilor
Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului pe OUG 114. Dupa
ce am studiat draftul de modificare a OUG 114 am indentificat cel putin 9
masuri care vor afecta angajatii la stat. Cei mai greu loviti vor fi profesorii,
care nu vor mai primi cresterile salariale promise, dar se anuleaza sau se
ingheata si o serie de masuri care le sporeau veniturile bugetarilor, relateaza
stiripesurse.ro.
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Iata cele 9 masuri pe care le va lua Guvernul:
1. Este anulata cresterea salariilor din invatamant
OUG 114 prevedea ca de la 1 septembrie 2020, salariile din invatamant sa creasca anticipat la
nivelurile stabilite in grila din Legea salarizarii unitare ce urma sa fie aplicata in 2022.
Aceasta crestere este parte a unui acord incheiat intre Guvern si Sindicate. Deci, inainte de a
anula masura, Guvernul ar fi trebuit sa denunte acordul cu sindicatele.
2. Este redus drastic sporul de 15% pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca.
Pana in prezent sporul se acorda bugetarilor si era cuprins intre 5 si 15% din salariul de baza.
Modificare prevede ca acest spor sa fie calculat la nivelul de 25% din salariul minim brut pe
economie.

Prin aceasta masura, Guvernul anuleaza practic impactul cresterii salariilor bugetarilor prevazuta
pentru anul 2020 in Legea salarizarii unitare (respectiv 1/4 din diferenta care era intre nivelul
salariilor din 2018 si nivelul din grila care intra in vigoare in 2022).
3. inghetarea salariilor demnitate publica
Se mentine la nivelul din anul 2019. Aceste salarii cresteau odata cu salariul minim, urmand sa
ajunga la nivelul din 2022, pe baza calendarului propus de PSD pentru cresterea salariului minim.
4. Vor ingheta si salariile raportate la salariile demnitarilor, in principal ale functionarilor din
administratia publica locala si personalul Parlamentului.
5. inghetarea indemnizatiei de hrana – la nivelul anului 2019
6. inghetarea indemnizatiei de merit - la nivelul anului 2019
7. Interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat
8. Se interzice detasarea de la companiile private la stat
9. Instiutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala nu mai au obligatia sa publice date
privind salariile, sporurile etc.
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