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Către, 

          Ministrul Muncii și Protecției Sociale, 

          Doamna Violeta ALEXANDRU 

 

 

Stimată doamnă ministru, 

 

Federatia PUBLISIND, reprezentativa la nivelul sectorului de activitate asistenta 

sociala, ca urmare a sesizarii transmise de afiliatul nostru Sindicatul Protectia Copilului 

Giurgiu, va solicitam interventia pentru eliminarea unei probleme care se cronicizeaza 

la nivelul DGASPC Giurgiu, semnaland pe aceasta cale neplata salariilor cuvenite 

pentru activitatea prestata in luna aprilie 2020. In unitatea mentionata, neplata salariilor 

cuvenite angajatilor a devenit un obicei. La acest moment ne aflam intr-o situatie identica cu 

cea care a impins Federatia PUBLISIND la initierea unor actiuni de protest ca urmare a 

neplatii salariilor aferente lunilor octombrie si noiembrie 2018.  

Pe finalul anului 2018, PUBLISIND a propus si participat la intalniri cu angajatorul, 

feedback-ul primit indicand probleme cu prevederile bugetare si cu viramentele facute 

de ordonatorul principal, fara nicio perspectiva clara de solutionare a problemelor 

financiare. Ca urmare a declansarii actiunilor de protest si a comunicatului de presa prin care 

s-a anuntat blocarea activitatii si organizarea unui miting in fata prefecturii, salariile au fost in 

cele din urma platite. 
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Apreciem ca deosebit de injusta aceasta situatie care iata ca se repeta, de data aceasta 

intr-un moment critic, in care personalul se afla la capatul unei perioade deosebit de 

complexe. Eforturile facute la nivelul structurilor de asistenta sociala si protectia copilului, 

pentru punerea in aplicare a masurilor de raspandire a COVID-19 au implicat perioade de cate 

doua saptamani de munca fara pauza, cu cazarea in centre, urmate de alte doua saptamani de 

izolare la domiciliu.  

Este inadmisibil ca recunoasterea meritelor acestor angajati care pe langa complexitatea 

muncii si riscurile asumate zi de zi, au suportat un program deosebit de dur, fara 

obiectii sau comentarii, sa lase locul neplatii salariilor. In loc de drepturi suplimentare in 

recunoasterea si compensatia eforturilor depuse, personalul din DGASPC Giurgiu primeste 

luna de luna vestea ca nu sunt bani de salarii!   

Stimata doamna ministru, starea de alerta inca ne limiteaza posibilitatea organizarii de 

actiuni sindicale in sprijinul salariatilor afectati, motiv pentru care va solicitam sa 

dispuneti masurile pe care le considerati necesare pentru corectarea cat mai urgenta  a 

situatiei si să ne informati cu privire la acestea. Includem mai jos detalii privind 

corespondenta derulata pana la acest moment: 

• Adresa înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale nr. 94/11.05.2020 - fara raspuns. 

• Adresa înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție nr. 96/11.05.2020 - 

fara raspuns. 

• Adresa înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către Ministerul 

Finanțelor Publice nr. 97/11.05.2020 - fara raspuns. 

• Adresa înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către Instituția Avocatului 

Poporului nr. 95/11.05.2020 - fara raspuns. 

• Adresa înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către Instituția Prefectului 

nr. 28782/12.05.2020 - fara raspuns. 

 



 

 

 

 

 

• Adresa nr. 93/06.05.2020 înaintată de Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu către 

Consiliul Județean Giurgiu la care Consiliul Județean Giurgiu a transmis in 

raspuns adresa cu nr. 5723/07.05.2020 din care mentionam: 

o CJ informeaza ca a adus la cunoștința MFP prin adresa nr. 959 din 

27.01.2020 faptul că județul Giurgiu a primit sume semnificativ mai mici 

comparativ cu nevoile reale de finanțare, dar demersul CJ a rămas fără 

rezolvare; din acest motiv pentru DGASPC Giurgiu nu se mai pot asigura 

credite bugetare decât pentru luna aprilie a anului curent. 

o Totodata CJ a transmis catre MM adresa cu nr. 5565 din 04.05.2020 prin care 

a solicitat sprijin pentru finanțarea cheltuielilor pentru susținerea sistemului 

de protecție a copilului, a centrelor publice pentru persoanele adulte cu 

handicap și a căminelor cu persoane vârstnice. La această adresă nu s-a 

primit răspuns până la data prezentei; 

o CJ a transmis de asemenea adresa nr. 4128 din 30.03.2020 către Instituția 

Prefectului – Județul Giurgiu prin care a solicitat sprijin prin efectuarea 

tuturor diligențelor care să soluționeze cerințele CJ legate de asigurarea 

finanțării instituției DGASPC Giurgiu precum și Spitalul Județean de Urgență. 

Nu s-a primit răspuns nici la aceasta adresa până la data prezentei. 

o În data de 16 martie 2020 prin Direcția Juridică a CJ s-a elaborat un proiect 

de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară pentru situații de urgență la dispoziția Guvernului pentru: DGASPC 

Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență. Nu s-a primit nici un răspuns de la 

Prefect în acest sens. 

 

Cu deosebită considerație, 

Ștefan TEOROC, 

Președinte 

                                                                                                               


