Către,
Membrii Sindicatului DGASPC Vaslui

Prin prezenta Sindicatul DGASPC Vaslui vă pune la dispoziție raportul de
activitate al Sindicatului DGASPC Vaslui pentru anul 2017. Raportul de
activitate a fost prezentat și aprobat în ședința Comitetului Executiv din data de
07.12.2017.
Va stăm la dispoziție pentru alte informații la sediul Sindicatului DGASPC
Vaslui din Vaslui, str. Șoseaua Națională Iași Vaslui, nr. 1, jud. Vaslui sau la
tel.0726688985.

Președinte,
Crețu Gică
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE BIROUL OPERATIV AL
SINDICATULUI DGASPC VASLUI
IANUARIE 2017 – DECEMBRIE 2017
Biroul Operativ al Sindicatului DGASPC Vaslui a desfășurat o activitate
constantă de comunicare și consiliere în vederea soluționării problemelor semnalate de
membrii de sindicat. În ședințele ordinare și extraordinare s-au discutat situațiile
semnalate de membrii de sindicat, iar în funcție de particularitatea fiecărui caz au fost
demarate procedurile necesare.
Biroul operativ al Sindicatului DGASPC Vaslui are următoarea componență:
Crețu Gică (președinte), Urumov Daniela (vicepreședinte), Bigu Esmeralda Genoveva
(vicepreședinte), Dohotaru P. Marius Sergiu (secretar general).
În anul 2017 s-au finalizat o parte din procesele intentate de Sindicatul DGASPC
Vaslui pentru câștigarea unor drepturi salariale pentru membrii de sindicat:
-

a fost clarificată în instanță situația celor 58 membri de sindicat care figurau
ca membri la 2 sindicate;

-

s-a câștigat în instanță plata indemnizației de concediu de odihnă aferentă
anilor 2013, 2014, 2015 proporțional cu zilele de concediu de odihnă
neefectuate, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație, în toate
modalitățile de executare prevăzute de lege (nr. dosar 186/89/2016 Tribunalul
Vaslui); în primă fază se vor pune în plata drepturile salariate pentru 720
membri de sindicat (în primul trimestru al anului 2018 se vor vira 5 %), iar
pentru ceilalți asistenți maternali s-au deschis încă doua procese, respectiv un
dosar pentru 280 membri de sindicat și unul pentru 170 membri de sindicat.

-

au fost aliniate salariile funcționarilor publici la nivelul salarial al Consiliului
Județean Vaslui, obținându-se în instanță și obligativitatea DGASPC Vaslui la
emiterea deciziilor de salarizare cu aplicarea art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr.
83/2014, aprobată prin Legea nr. 71/2015, începând cu data de 09.04.2015 și
la plata diferențelor salariale rezultate, începând cu data de 09.04.2015, sume
ce vor fi actualizate cu indicele de inflație până la data plății efective, precum
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și plata dobânzii legale aferente acestor drepturi de la data nașterii fiecărui
drept în parte până la data plății efective.
Pe lângă pregătirea și introducerea acestor acțiuni judecătorești Sindicatul
DGASPC Vaslui a fost preocupat permanent și de modul în care se pun în executare
sentințele civile.
În aceste condițiile în care nu mai sunt asigurate bilete de odihnă și tratament
pentru salariați prin Casele Județene de Pensii, Sindicatul DGASPC Vaslui a încheiat
contracte cu operatori de turism, pentru a putea oferi membrilor de sindicat condiții de
petrecere a concediului de odihnă. Din contractele semnate menționăm următoarele
locații în care membrii de sindicat au avut oportunitatea să-și petreacă concediul de
odihnă:
-

Litoral: Hotel Hora, Hotel Balada, Hotel Sirena, Hotel Siret, Hotel Raluca,
Hotel Lidia, Hotel Mureș, Hotel Aida, Hotel Atena, Hotel Diana, Hotel
Venus, Hotel Gloria, Hotel Capitol, Hotel Măgura, Hotel Ammon, Hotel
Claudia;

-

Delta Dunării - Pensiunea Delta – Dunavățul de jos, Uzlina, Murighiol;

-

Munte: Vatra Dornei - Dorna Arini,

Covasna – Pensiunea Sruetti, Iri –

Bușteni.
Astfel, în cursul anului 2017 aproximativ 1000 membri de sindicat au beneficiat
de bilete de odihnă la preț preferențial, obținute prin negocieri directe cu agenții de
turism.
Îmbrățișând principiului solidarității sociale, un principiu care guvernează
activitatea sindicală, s-a acordat sprijin financiar membrilor de sindicat aflați în
dificultate, sub formă de ajutor în caz de boală, deces:
 au fost acordate ajutoare pentru situații deosebite în cuantum de 5500 lei;
 au fost acordate ajutoare pentru deces (decesul rudelor de gr. I care nu au
putut fi asigurate și decesul asiguraților care nu au fost despăgubiți, ca urmarea a
respingerii dosarului de daună) în cuantum de 9500 lei;
 au fost despăgubiți prin asigurarea colectivă membri de sindicat și
dependenți, valoarea totală a despăgubirii fiind de 34580 lei.
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Tot în spiritul solidarității s-a continuat activitatea CAR Sindicat DGASPC
Vaslui, venind în sprijinul salariaților cu împrumuturi cu dobânzi avantajoase.
În perioada octombrie – noiembrie 2017 DGASPC Vaslui s-a aflat în
imposibilitatea plății drepturilor salariale, iar activitatea sindicatului s-a îndreptat spre
soluționarea aceste probleme.
În rezolvarea problemelor financiare cu care s-a confruntat DGASPC Vaslui în
lunile septembrie și octombrie 2017 un rol esențial l-a avut colaborarea cu Federația
Columna și Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România care au făcut
presiuni la nivel central pentru alocarea sumelor necesare plății salariilor. Au fost
convocate mai multe ședințe cu reprezentanții Guvernului, încercând să atragă atenția
asupra situației grave și fără precedent în care se află DGASPC Vaslui și salariații acestei
instituții. Președintele Sindicatului DGASPC Vaslui a semnalat problema cu care se
confruntă DGASPC Vaslui și prim ministrului, dl Mihai Tudose în cadrul unei ședințe
convocate de CNSLR Frăția.
Chiar dacă sindicatul nostru nu face politică am apelat și la reprezentanții
partidelor politice din teritoriu, parlamentari, în încercarea de a rezolva plata salariilor
restante către angajații DGASPC Vaslui.
De asemenea a fost convocată în patru rânduri Comisia de Dialog Social la
Prefectura Vaslui, iar la discuțiile purtate cu Prefectul Județului Vaslui și Președintele
Consiliului Județean Vaslui, s-au obținut promisiuni că situația va fi rezolvată în cel mai
scurt timp posibil.
Salariații DGASPC Vaslui au organizat mitinguri spontane, deoarece nu și-au
primit salariile timp de 2 luni de zile, iar nemulțumirea a fost acutizată de promisiunile
neonorare ale factorilor de decizie. Sindicatul a convocat la dialog pe reprezentanții de la
nivel județean, astfel la fiecare acțiuni de protest au fost prezenți prefectul județului
Vaslui și președintele Consiliului Județean Vaslui care au dat promisiuni privind
rezolvarea situației.
Sindicatul DGASPC Vaslui a solicitat Primăriei Municipiului Vaslui eliberarea
unei autorizații pentru organizarea unui protest în data de 23.11.2017, ora 12.00 în Piața
Civică a municipiului Vaslui.
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Având în vedere faptul că nu s-au strâns semnăturile necesare declanșării unei
greve generale, organizația sindicala a întreprins toate măsurile ca participarea la acțiuni
de protest să nu aibă repercusiuni din partea angajatorului, de aceea a fost făcută
recomandarea ca participarea la această acțiune de protest să fie din timpul liber sau cu
solicitarea unei zile din concediul de odihnă. De asemenea s-a recomandat asistenților
maternali să nu participe la acțiune împreună cu copiii dați în plasament. Această acțiuni
a fost amânată deoarece problema a fost soluționată cu o zi înainte, în data de 22.11.2017,
în jurul orei 16.00.
Analizând toate aceste acțiuni putem afirma că prin munca noastră, a tuturor
membrilor de sindicat și a liderilor de la nivel local și central situația critică cauzată de
neplata salariilor a fost rezolvată la sfârșitul lunii noiembrie 2017.
Sindicatul DGASPC Vaslui a propus completarea Comisiei de Securitate și
Sănătate în Muncă, care se întrunește periodic pentru analizarea riscurilor de la locul de
muncă și identificarea soluțiilor optime pentru eliminarea acestor riscuri. Componența
actuală a acestei comisii este următoarea:
-

Crețu Gică;

-

Bîgu Esmeralda Genoveva;

-

Modoranu Mirela;

-

Savin Ștefania;

-

Dohotaru Pletoianu Marius Sergiu.

În luna noiembrie 2017, Biroul Operativ al Sindicatului DGASPC Vaslui a
demarat procedura de negociere a actului adițional la contractul / acordul colectiv de
muncă la nivel de unitate în vederea armonizării salarizării la nivel de unitate cu
prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
În perioada 14-15.07.2017 Sindicatul DGASPC Vaslui a participat la cea de aXII-a ediții a concursului de pescuit “SARAMURA SINDICALA!”, organizat de filiala
Vaslui a CNSLR Frăția pe acumularea Solești.
Sindicatul înseamnă solidaritate și unitate. Suntem convinși că ceea ce am realizat până în acest
moment s-a datorat eforturilor comune. Deși legislația și contextul economico-social nu ne sunt favorabile,
activitatea nu trebuie să se oprească aici, ci trebuie să construim mai departe.
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