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Probleme soluţionate în Dialogul Social de la Prefectură
Plata drepturilor salariale câştigate în instanţă a fost printre principalele probleme
abordate de membrii Comisei de Dialog Social întruniţi joi, 26 februarie la Instituţia
Prefectului. În timp ce liderii din învăţământ au solicitat sprijinul prefectului Costică
Macaleţi în relaţia cu Finanţele pentru asigurarea fondurilor integrale necesare plăţii
drepturilor conform hotărârilor judecătoreşti câştigate, reprezentanţii Direcţiei Generale
pentru Protecţia Copilului au mulţumit preşedintelui CJ, Gheorghe Sorescu, pentru
alocarea sumelor la acelaşi capitol, aşteptate de cei peste 1000 de angajaţi ai instituţiei .
Ulterior întâlnirii, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Trezoreriei, au fost date
asigurări că primăriile vor putea plăti profesorii atât în Municipiul Botoşani, cât şi în alte
localităţi unde apăruseră o serie de blocaje.
Situaţia unor asistenţi personali ai persoanelor cu handicap ce, din diverse motive,
nu sunt angajaţi de primării la nivelul unor comune, precum şi decontarea navetei pentru
cadrele didactice din şcolile speciale, au fost alte două probleme ridicate dinspre
sindicate.
„Vă rog să aduceţi o adresă oficială cu primăriile în cauză şi vom încerca să
discutăm, împreună cu domnul preşedinte Sorescu, cu domnii primari şi să căutăm
soluţii. Sunt convins că vom găsi înţelegere, măcar parţial.”, a fost răspunsul prefectului
Costică Macaleţi.
O bună parte a întâlnirii s-a axat pe discuţiile referitoare la finanţarea Spitalului
Judeţean, liderii sindicali ai instituţiei făcând apel la transparenţa şi respectarea legislaţiei
din domeniu de către managerii de la Mavromati.
„Eu am toată deschiderea de a discuta şi de a găsi soluţii pentru Spital şi cred
că şi directorii de acolo pot avea aceeaşi atitudine. Consiliul Judeţean a alocat anul
trecut fonduri pentru finalizarea investiţiei de acolo, iar anul acesta avem în vedere
achiziţionarea de aparatură. Sunt multe de spus, multe probleme, economiştii au
viziunea lor, corpul medical are viziunea proprie. Cred că trebuie un dialog real şi cu
Casa şi cu nivelul politic, din toate părţile poate că se vor găsi soluţii.”, a explicat
preşedintele Gheorghe Sorescu.
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