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Noul ministru al Muncii Violeta Alexandru: Pensionarii si salariatii sa stie din sursa
sigura ca nu se taie pensii si salarii | Ce spune despre calculul salariului minim
Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, a declarat, marti dimineata, ca vrea ca pensionarii si salariatii
sa stie din sursa sigura ca nu se vor taia pensii si salarii. Un obiectiv al mandatului este si reducerea
structurilor Ministerului, pentru ca acesta sa fie „mai suplu”.
Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, a declarat, marti dimineata, la intrarea în Minister, ca vrea ca
pensionarii si salariatii sa stie ca nu se vor taia pensii si salarii.
„În primul rând as vrea sa ma asigur ca în acest moment oamenii primesc cele mai corecte mesaje si am sa ma
îngrijesc ca echipa Ministerului sa comunice informatiile exacte, pentru ca pensionarii si salariatii sa stie din sursa
sigura ca nu se taie pensiile si salarii, si ca muncim pentru a putea avea un trai civilizat în România”, a spus
Violeta Alexandru.
Ministrul a mai afirmat ca îsi doreste o reorganizare a Ministerului Muncii, pentru ca acesta sa fie „mai suplu”.
„Voi fi foarte atenta la organizarea Ministerului. Sunt hotarâta ca în foarte scurt timp, pe baza resurselor si
expertizei pe care o am, dar si prin sprijin extern, sa ajung la un mod de organizare la Minister, în care sa se puna
mai mult accentul pe oamenii de la ghisee, pe oamenii care se ocupa efectiv cu modul de calculare a pensiilor,
oamenii care se ocupa efectiv în relatia cu beneficiarii sistemului de Asistenta Sociala. Acesti oameni mai
intereseaza sa fie bine pregatiti si sa fie la dispozitia pensionarilor si salariatilor, respectiv a persoanelor cu
dizabilitati si desigur acest lucru va însemna o reducere a structurilor Ministerului, o suplete un accent pe cei din
relatia cu oamenii si mai putin pe cei care au functii de conducere”, a mai spus Alexandru.
Discutii cu partenerii sociali pentru calculul „corect si obiectiv” al salariului minim
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca va avea discutii cu partenerii sociali cu privire la „un calcul corect
si obiectiv” al salariului minim, afirmând ca este omul care apreciaza efortul celor care dezvolta afaceri si care au
nevoie de predictibilitate.
Întrebata ce va face în privinta salariului minim pe economie, noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a
anuntat ca va avea discutii cu partenerii sociali în legatura cu acest subiect.
„Voi deschide o serie de discutii cu un orizont de timp foarte apropiat. Nu am de gând sa lungesc foarte mult
discutiile daca nu este necesar, dar voi deschide discutii cu partenerii sociali pentru a gasi în cel mai scurt timp o
solutie obiectiva cu privire la aceasta tema care intereseaza opinia publica si anume a unui mod de calcul corect si
obiectiv al salariului minim. Sunt omul care apreciaza efortul celor care dezvolta business-uri în România, care au
o afacere, care au nevoie de predictibilitate. Sunt omul care respecta si sta la masa cu acesti parteneri pentru a gasi
o solutie, nu care sa ma împlineasca pe mine politic, ci care sa fie o solutie corecta pentru dânsii si posibil de pus
în practica. Prin urmare, decizia o voi lua dupa aceasta serie de discutii cu partenerii sociali, pentru ca dânsii sunt,
de fapt, cei care pun în practica ceea ce noi decidem în ministere si în general în guvern”, a spus Violeta
Alexandru.
Întrebata, de asemenea, daca sunt bani de pensii si salarii, Alexandru a afirmat ca urmeaza sa ceara un audit si ca e
normal ca oamenii sa îsi puna aceste întrebari.
„E normal sa se întrebe (oamenii – n.r.), dupa un deficit îngrijorator în bugetul de pensii pe care PSD în lasa. Le
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cer sa aiba încredere ca voi face cele mai serioase verificari (...). Merg acum în minister tocmai pentru a începe
ziua cu o evaluare si pentru a solicita celor care conduc Ministerul, atât eu cât si colegul meu de la Finante, toate
datele necesare ca sa vedem care este situatia reala. (...) Va asigur ca voi fi foarte transparenta cu tot ceea ce gasesc
în minister pentru ca românii sa stie”, a ai spus Alexandru.
Violeta Alexandru a precizat ca va respecta legislatia în vigoare în privinta pensiilor si salariilor si va continua
dialogul cu toti partenerii sociali pentru gasirea celor mai potrivite solutii pentru pensionari si salariati.
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