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Nr.12/13.02.2012 

 
 
 
Către    

GUVERNUL ROMÂNIEI  
În atenția d-lui Prim-ministru Mihai  Răzvan UNGUREANU 
 
Spre știința 
MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 
D-nei Ministru Claudia BOGHICEVICI 
 
MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE 
D-lui ministru Bogdan Alexandru DRĂGOI 

 
Prin prezenta adresă, Federaţia Naţională Sindicală din Asistență Socială și 

Protecția Copilului FNS ”PRO.ASIST”, reprezentativă,  vă comunică prezentul Memoriu 
prin care vă semnalăm un fenomen social deosebit de grav, precum şi motivele care l-au 
generat şi vă solicităm să găsiţi soluţii pentru stoparea sărăcirii continue a salariaţilor din 
sistemul de asistență socială.  
 
 
 

MEMORIU 

 
Prin acest MEMORIU dorim să prezentăm factorilor de răspundere: Primului - ministru, 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministrului Finanţelor Publice, Preşedintelui Curţii de Conturi a României, situaţia deosebită 
creată în unitățiile de asistență socială  din România.  

Putem întelege că nu sunt posibilităţi deosebite financiare pentru creşterea salariilor 
aşa cum ni s-a promis, dar trebuie luate măsuri urgente pentru a nu se mai reţine bani din 
salariu angajaţilor din sistemul de asistență socială. 

În urma aplicării, în perioada 2005-2010, a legislaţiei în domeniul salarizării angajaţilor 
din sistemul public al administraţiei locale, cu largi posibilităţi de interpretare în favoarea sau 
împotriva intereselor angajaţilor, s-au semnat contracte colective de muncă la nivel de unitate 
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și s-au obținut sentințe judecatorești definitive și irevocabile contradictorii prin care se acorda 
drepturi materiale către angajați. 

Dorim să aducem la cunoștiință problemele care se confruntă salariaţii din asistență 
socială,  pentru identificarea unor soluţii imediate: 

1. In Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, sindicatul s-a 
adresat instanțelor judecătorești pentru acordarea și plata indemnizației de dispozitiv, 
prevăzută de art.13 din Legea nr. 138/1999 în prezent abrogată și pct. 9.2 şi pct. 31.1 din 
Ordinul nr. 496/28.07.2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor. 

Pentru o parte dintre angajații acestei instituții, instanțele judecătorești au acordat 
această indemnizație prin sentințe civile definitive și irevocabile. 

Pentru o altă parte dintre acești angajați, instanțele judecătorești au încuviințat plata 
acestui drept în primă instanță, iar instanța de recurs a desființat aceste sentințe. 

În prezent, în cadrul instituției sunt persoane care au beneficiat de plata aceste 
indemnizatii definitiv și irevocabil si alte persoane care trebuie să restituie aceste sume. 

Astfel că, acest drept a fost recunoscut și plătit în urma unor sentințe definitive și 
irevocabile de către DGASPC Timiș și Consiliul Județean Timiș: 

 dosar nr. 2976/30/2007 s-a recunoscut si platit dreptul la indemnizația de dispozitiv 
prin sentința civilă nr.501/12.06.2007 și decizia nr.841/11.10.2007 a Curții de Apel 
Timișoara; 

 dosar nr.153/30/2007 s-a recunoscut si platit  dreptul la indemnizația de dispozitiv prin 
sentința civilă nr.228/12.03.2007 și decizia nr.464/30.05.2007 a Curții de Apel 
Timișoara; 

 dosar nr. 2111/30/2008 s-a recunoscut si platit dreptul la indemnizația de dispozitiv 
prin sentința civilă nr.384/14.04.2008 și decizia nr.902/25.09.2008 a Curții de Apel 
Timișoara. 
Prin Sentința Civilă nr. 2179/15.05.2008 pronuntata de Tribunalul Timis in dos. nr. 

2516/30/2008, s-a recunoscut și plătit indemnizația de dispozitiv, însă Curtea de Apel 
Timișoara, prin Decizia nr.3536/10.12.2008, pronunțată în dosarul nr. 2516/30/2008, a 
schimbat radical opinia și a început să respingă aceste cereri. 

            2.   Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Botoșani au beneficiat de drepturi prevăzute în Contractul 
Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate pentru anii 2008-2010, înregistrat la Direcția 
Muncii și Protecției Sociale Botoșani sub nr. 6 din 15.02.2008, contract colectiv de muncă ce a 
făcut obiectul unui litigiu în instanță iar prin Sentința civilă nr. 1396/13.10.2008, pronunțată de 
Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 2895/40/2008 s-a constatat legalitatea clauzelor și drepturilor 
cuprinse în acest contract. Curtea de Apel Suceava a respins recursul declarat de DGASPC 
Botoșani prin Decizia nr. 164/17.02.2009, menținându-se în tot sentința pronunțată de instanța 
de fond și reconfirmând astfel legalitatea clauzelor și drepturilor cuprinse în CCM la nivel de 
DGASPC Botoșani, inclusiv a drepturilor salariale, sporurilor dar şi a altor drepturi speciale 
prevăzute la capitolul condiţii de muncă. Mai mult, pentru că angajatorul a sistat acordarea 
unor drepturi prevăzute în CCM la nivel de unitate sau nu acordat toate drepturile ce li se 
cuveneau angajaţilor, Sindicatul „IMPACT” Botoşani a introdus acţiune în instanţă pentru 1.131 
de salariaţi ai DGASPC Botoşani, pentru recuperarea acestor drepturi cuvenite şi neacordate. 
Instanţa de fond a Tribunalului Botoşani a hotărât disjungerea dosarului nr. 1084/40/2010 
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pentru fiecare reclamant în parte. Prin urmare, în acest moment există peste o mie de sentinţe 
favorabile salariaţilor, prin care s-au câştigat atât drepturi salariale dar şi drepturile speciale 
pentru perioada de valabilitate a Contractului colectiv de muncă. Menţionăm că aceste sentinţe 
au fost supuse recursurilor, iar Curtea de Apel Suceava a menţinut dispozitivele acestora ca 
fiind temeinice şi legale.  
                      Cu toate acestea, reprezentanții Curtii de Conturi Botoșani, la efectuarea 
auditului financiar al contului de execuție pentru anii bugetari 2008-2009, nu au luat în calcul 
hotărârile judecătorești definitive și irevocabile care atestă legalitatea acestor drepturi, prin 
urmare au considerat că sunt ilegal primite și prin decizia emisă de către Curtea de Conturi se 
dispune restituirea acestor sume încasate de către salariați. 
 

3. Mai amintim de situația identică cu cea de mai sus, în care se află angajații Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, salaratii Consiliului 
Judetean Botosani, salariatii Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Botosani, precum și 
angajații din Consilul Județean Timiș. 

 
Fata de cele prezentate, solicităm Guvernului o amnistie fiscală, în ceea ce privește 

angajații care trebuie să restituie bani încasați cu titlu de drepturi salariale, pentru a nu 
se ajunge în situația în care din salariile bugetarilor, oricum reduse, să fie reduse și mai mult 
prin recuperarea acestor sume de bani. 

Vă rugăm să emiteți un act normativ prin care să stingeți plata acestor sume de bani. 
De asemenea vă rugăm să aveți în vedere câteva măsuri pentru crearea de noi 

locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai : reducerea CAS plătit de angajator, 
mărirea pensiilor mici și a salariului minim pe economie, reducerea TVA la produsele 
alimentare. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Preşedinte, 
Radu LIŢĂ 

 
 
 


