SINDICATUL ASISTENTEI SOCIALE SI PROTECTIA COPILULUI CONSTANTA
CONSTANTA" STR DECEBAL, NR.22; TEL: O734/556571

CATRE
CONFEDERATIA BNS

In atentia domnului DUMITRU Costin
Prin prezenta va aducem la cunostinta situatia cu care se confrunta membrii Sindicatului
Asistentei Sociale si Protectia Copilului Constanta de o perioada indelungata de timp:
 inexistenta unui contract colectiv de munca la nivelul institutiei, din anul 2007:
 neacordarea unor drepturi salariale prevazute in contractul de munca la nivel de
ramura;
 neplata la timp a salariilor pe motiv ca nu au fost alocate sumele de bani necesare
de la bugetul de stat, respective bugetul local;
 mari discrepante intre salariile functionarilor publici cu aceiasi functie publica,
unii dintre functionarii publici un au promit niciodata alte sporuri salariale in afara de
sporul de vechime,
 neacordarea celui de al l3-lea salariu pe anul 2009;
 unii functonari publici au beneficiat de sporuri cum ar fi sporul de confientialitate
in cuantum de 25% si sporul de confidentialitate tot de 25% ;
 salarii foarte mici pentru o parte dintre angajatii institutiei;
 alte drepturi salariale acordate doar unor persoane din cadrul institutiei;
 neacordare primelor de vacanta pe anul 2010, celor care au efectuat concediul de
odihna;
 promovarea in functia publica pe criterii politice;
 neacordarea sporului salarial in cuantum de 30% prevazut de Legea 30/2009;
 reducerea salariului de incadrare a tuturor salariatilor cu un procent de 28 %,
conform Dispozitiei nr. 1211 / 03.03.2010 a Directorului General al D.G.A.S.P.C.

Constanta, pe motiv ca bugetul acordat unitatii este insuficient pe anul 2010, fiind
redus cu 28% . Masura propusa incalca prevederile legislatiei in vigoare (Legea
nr.330 D 0A9, Ordonanta nr. l/2010, Legea nr. 53/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare) si produce grave prejudicii bunei desfasurari a activitatii
in unitate.
Dorim sa se stabileasca un cadru legal, in care sa fie stabilita contributia in
procente la bugetul acordat Directiilor de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cat este
alocat de la bugetul de stat si cat este alocat de la bugetul local. Solicitam acest lucru,
deoarece D.G.A.S.P.C.Constanta se confrunta de mult timp cu situatiile mai sus
prezentate si mai dorim ca la nivel de ramura sa nu mai existe discrepante intre bugetele
alocate, precum si in incadrarea si salarizarea angajatilor cu activitati similare.
Va rugam sa ne sustineti si sa faceti cunoscuta situatia cu care ne confruntarn in
prezent, la Institutiile centrale cat si in mass-media centrala, deoarece, in ultimul timp,
din cauza actiunilor demarate in Instanta pentu castigarea unor drepturi salariale, membrii
sindicatului sunt supusi unui stres psihic, si multi dintre acestia si-au dat demisia din
sindicat, din motive personale (recurgerea la intimidari in vederea renuntarii la actiunile
sindicale sau amenintarea cu disponibilizarea).

Va multumim pentru atentia acordata.

Presedinte al Sindicatului Asistentei Sociale si Protectiei Copilului Constanta
Angelica Margean

