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Tn lalamita,

Pensia unuimagistrat=· Cea mai mare pensie primita de un ialomilean este de 169 de
milioane de lei vechi. Adica, o suma ,gala cu 56 de pensii minime
achita te de stat. Beneficiarul pensiei, dar si al veniturilor imediat
urmatoare Tn top sunt magistralii. Comparativ cu acestia, un inginer
agron'om, cu 46' de ani vechime Tn munca, Tncaseaza lunar 48 de
milioane, un inginer chimist are o pensie de 43 de milioane (49 de ani
vechime), Tntimp ce Ul1medic, care a muncit 48 de ani, primeste lunar
40 de milioane de lei. Plna la t aprilie, cInd a intrat Tnvigoare pensia
minima garantata de 3 milioane de lei, un pensionar ialomilean primea
.uriasa" suma de 170.000 de lei lunar! Cam cIt un kilogram de carne!il

pensiile sunt de la 92,69 la 136,21
milioane de lei. Aceste sume se achita
ca pensii de serviciu, repetam,
calculate În baza unor legi specia le,
care permit obtinerea unei pensii la
nivelul a 80% din venitul pe ultima luna.
Venitul,nusalariul, iarÎn venit intratoata
gama de sporuri si indemnizatii pe care
si le-au acordat singuri. Iar venitul din
ultima luna este cu atât mai mare cu cât
cuprinde tot felul de sume, inclusiv
prime, care s-au acordat În ultima luna
de activitate tocmai pentru a se creste
astfel pensia pe care magistratul
urmeaza sa o primeasca pentru tot
restul vietii.

Pensii normale pentru
medici, ingineri,

economisti
S-au faGut tot felul de calcule, din

care a reiesit faptul ca, daca s-ar aplica
prevederile Legii nr.19/2000, un
magistrat ar obtine o pensie de 20-40
de milioanede lei. Prin metodaactuala,
pensia obtinuta este de câteva ori mai
mare, ceea ce a determinat numerosi
magistrati sa depuna dosarele de
pensionare În ultima perioada. tocmai
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Inech itati le
sistemului de pensii
Sistemul de pensii nu este acelasi

pentru toate categoriile de personal,
anumite categorii de salariati fiind net
favorizate comparativ cu celelalte. Ca
si În cazul actualelor reguli privind
salarizarea personalului bugetar. Unii
au fost si ramân deasupra celorlalti,
indiferent despre cine este vorba.
Comparatia dintre un magistrat, un
medic, inginer sau economist scoate
la lumina diferente majore Între
pensionari, cu avantajul de partea
primei categorii de salariati. Iar pensia
maxima În primul caz este de vreo 4 ori
mai mare decât cea mai mare suma
Încasata de un salariat caruia i s-au
aplicat prevederile Legii nr.19/2000
(privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale). Statutul
special pe care ÎI are un magistrat, În
timpul activitatii, ramâne special si
dupa ce. a iesit, 'C!pensie, mai. al~sn~ntn I ,...~ ni f coo 1"3 In ,,~I, I 1", + ..,.....
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vreo 4 ori mai maredecât cea mai mare
pensie pe Legea nr.19/2000! O lege
care, daca s-ar aplica În tot sistemul de
pensii, ar reduce semnificativ aceste
diferente!

Agricultorul de la vârf,
6,42 milioane

Si mai exista al treilea sistem de
pensii, pentru agricultori (fostii membrii
de CAP). Cel mai prost platiti sunt cei
care au lucrat În cadrul fostelor
Cooperative Agricole de Productie. Au
câstigat putinsi cât au muncit,au ramas
pe ultimul loc dupa ce au devenit
pensionari. Cele mai mari 5 pensii În
acest sistem sunt Între 6,07 si 6,42 de
milioane de lei, dupa 32-40 de ani de
munca. Acesti angajati din agricultura
~omlloi!::t;:. OII ~II nrimit !::oonlri rlP vAnt

canicula, noroi, plâf... Au mUr)CÎtzi lumina
pentru doi lei si ceva produse distribuite
toamna, dupa culesul recoltei.

170.000 de lei,.
cea mai' mica

Pentruunii,datade 1aprilie2009 nu
a venit cu o pacaleala. Chiar au
beneficiat de prevederile unui act
normativ care a inventat sintagma de
"pensia minima garantata". O pensie
minima stabilita la 3 milioane de lei.
Pâna la acea data, cea mai mica o

pensie din lalomita era de 170.000 de
lei, o pensie de urmas ca'lculatapentru
un muncitor cu un an vechime. La
agricultori, cel mai mic venit era de
520.000 de lei, calculat nu pentru
vechimea În munca, ci pentru bunurile
~rlllC::P rlP h..n.:i\lnip "'''',. f rt"'t in ('/1 P
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platita de-alungul perioadei de lucru, ci
numai venitul pe care magistratul
respectiv l-a Încasat În ultima iuna de
activitate. O regula care aduce
veniturile' unora În categoria pensiilor
de lux achitate din bugetul public!

Magistratii, primul loc!
In judetul lalomita, cele mai mari

pensii apartin magistratilor. Pensii de
serviciu calculate În baza unor legi
specia le: care vizeaza magistratii,
personalul auxiliar din justitie,
parlamentari si functionarii Curtii de
Conturi. Deocamdata, primii ialomiteni
care au beneficiat de. pensii speciale
sunt magistratii, acestia ocupând
pozitiile fruntase Într-un clasament
neoficial al veniturilor oQtinute În
prezent. Pe primele 5 locuri sunt
magistratii, cuantumul brut al acestor
pensii fiind Între 117,19 si 169 de
milioane de lei vechi. În sume nete,

pemru a nu rata privilegiile pe care le
au În prezent. Pe baza legii amintite,
ceilalti pensionari obtin cât li se
cuvine, venitul fiind direct influentat de
contributia la asigurarile sociale
acumulata pe parcursul activitatii. Cele
mai mari pensii din aceasta categorie
sunt

.48,20 de milioanede lei (net 40,32
de milioane), un inginer agronom cu o
vechime În munca de 46 de ani;

. 43,27 de milioane de lei (net:
36,41), un inginer chimist, cu 49 de ani
vechime;

. 42,28 de milioane de lei (net:
35,62), un economist, cu 37 de ani
vechime;

. 40,75 de milioane de lei (net:
34,41), un medic, cu 48 de ani vechime;

. 40,66 de milioane de lei (net:
34,33), un inginer, cu 35 de ani vechime.

Diferentele sunt foarte dare. Adica,
cea mai mare pensie speciala este de
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P:rocurorii.refud sa dea sol:u'i!
,'.Reacti" (JijyiprQC(Jrot1n p.fI~#llll1yi poiitisfatacatcÎ! cu,tltul
detin fnfi'actor:".l-a atll1s7Nu?AtUncl nu eurgenlll

Protestele magistr~tilo,.~mb(aca;forrn~diverse,Dacajudecatoriidat4noi
term~neîn pl'9ceselecareno tratea~ situatiiurgentesi nicicauze cUminori,
proctltoriifac!hnp()sibila.0. parte din activitatea depusadepoli\isti. Chiar daca
~ste un term~nd~ 30q~ zile ~ntrua ~...qao solutieqe înc~p~~ a urmaririi'
penale sau pentrudariflC8reaca\JzeiÎotr-Qndosar sau altul,încercarilepolitistilor
s-au.lovilde refuil1lprocurorilon;<:ar~.novor $a mai lucreze decât în sitoatiile
de urgenta. Astfel, politistiicare aveau de discutat cu procurorii solUtiiledin
luneledosare au fost întorsidin drum, iar indicatiaeste sa revinadupa ce
guv~rnaotii le vorsatisfac~ cererile salariale.

, Uncaz maiputinobisnuiteste celal unuipolitistdinmediulrural, care a fost
atacat cu cutitul de catre Un infractor. Reactia procurorului: "L-a atins? Nu?
AtUnci nu e urgenta!" Ca sa fie urgenta, iar procurorii sa intervina în acest caz,
politistul trebuia sa se lase .intepat" de agresor. Altfel... Sa revinacu plângerea

LPentru ultraj atunci când procurorii îsi încheie socotelile cu Guvernul!

Tn criza financiara

259 de miliarde, excedentul bugetelor localel
· La sf~rsitul lunii august, bilantul Între

. veniturile si cheltuielile administratii/or locale
a fost de numai 259,64 miliarde de lei vechi.
Sunt consilii locale pe zero (exemplu:
Salcioara), dar si locaJitati cu doar c~teva
zeci de milioane de le1 excedent (diferenta
dintre venituri si cbeltuieli). In cazul fon"dului
de rulment, din suma de 419,63 de miliarde,
Înregistrata la sf~rsitul anului trecut, consiliile
locale nu mai au În conturi nici jumatate
(198,39 miliarde). Campion este Consiliul
Judetean, care a cheltuit 108,05 miliarde, din
131,62 miliarde de lei, bani existenti În fondul
de rulment la 31 decembrie 2008.

221 de miliarde...
... este suma cheltuita din fondul de rulment, de la

începutul anului în curs. Aproape jumatate din suma a

fost consumata de Consiliul Judetean lalomita, care a
ramas cu 23 de miliarde de lei În conturi, din cele 131 de
miliarde pe care le avea la începutul anului 2009.

In cazul localitati lor urbane, din 107 miliarde s-au
cheltuit 33,95 de miliarde, doar Consiliul Local Tandarei
usurându-si contul cu 17 miliarde de lei. Fondul de rulment
a fost si a ramas pe iero la Consiliul Local Slobozia, În
timp ce administratia din Fetesti mai are la dipozitie o
suma de 21 de miliarde de lei.

La nivelul celor 59 de comune din judet, suma totala
pe care o aveau În fondul de rulment la 31 decembrie
2008, se ridica la 180 de miliarde de lei, din care, În
primele 8 luni ale anului, au consumat 79 de miliarde.
Daca Bordusani, Brazii, Ciochina, Grindu nu au nici un
leu în fondul de rulment, sunt si consilii locale care stau
bine la acest capitol. Dam ca exemplu localitatile Axintele
(3,26 miliarde), Barcanesti (3,19 miliarde), Facaeni (6.41
miliarde), Gârbovi (4,72 miliarde), M. Kogalniceanu (5.42
miliarde), Milosesti (4,14 miliarde), Ograda (11,71
miliarde), Traian (13.49 miliarde).

Criza in... conturi
Pe primele 8 luni ale anului, diferenta dintre venituri

si cheltuieli la nivelul administratiilor din judet a fost de
259,64 de miliarde (excedent). Intre comune se
Înregistreaza diferente mari Între venituri si cheltuieli.
Daca la Sa/cioara veniturile au fost egale cu cheltuielile,
sunt si comune unde veniturile depasesc cu putin
cheltuielile. La VIadeni, veniturile au fost mai mari cu 120
d~ milioane, la Scânteia, diferenta este de 200 de
milioane, 110 milioane este suma În cazul comunelor
Andrasesti si Brazii. La polul opus sunt comunele: Bucu
(excedent 2,64 miliarde), Ciocârlia (3,71 miliarde),
Gârbovi (2,14 miliarde), Ograda (3,55 miliarde) si Traian
(2,63 miliarde).

In mediul urban, situatia se prezinta astfel: Slobozia -
excedent680 milioane,Fetesti- 7,18miliarde,Urziceni- 39,02
miliarde,Amara - 23,94 miliarde, Cazanesti- 2,65 miliarde,
Fierbinti Târg - 2,79 miliarde, Tandarei - 15,31 miliarde.

La 31 august, diferenta Între venituri si cheltuieli la
Consiliul Judetean era de 111,38 miliarde.

ACTUALITATE.

)


