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https://www.facebook.com/violetaalexandruoficial/posts/1104049333349068 

Răspuns Camelia Socianu la postarea mnistrului Muncii, Violeta Alexandru: 

Dna Ministru nu mai instigați salariații, mințind! Prin legea bugetului de stat nr. 5/2020, Guvernul a 

alocat doar 50% din fondurile necesare funcționării sistemului de asistență socială din fiecare județ, 

calculat pe standardele din 2015 așa cum este menționat la subsolul Anexei nr. 4 din lege ( *) 50% din 

necesarul fundamentat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza standardelor de cost pentru 

servicii sociale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 978/2015), ceea ce a asigurat doar funcționarea 

pentru 3-4 luni a fiecare DGASPC. Prin Legea 115/2020, Parlamentul suplimentează necesarul 

funcționării sistemului de asistență socială prin rectificare de buget, dar tot pe standardele vechi și 

pentru prima parte a anului 2020. In iunie 2020 prin HG 426/2020 sunt aprobate noile standarde de cost 

pentru servicii sociale actualizate, iar Guvernul României avea obligația în perioada august-septembrie 

2020 să facă o rectificare bugetară prin care să finanțele cu diferența de 50% pentru serviciile sociale din 

țară pe baza noilor standarde. Din păcate, Guvernul prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii a 

uitat să aloce către județe finanțarea asistenței sociale pentru 6 luni de zile! Să afirmați că, președinții de 

Consilii Județene nu vor să dea bani, este o mare minciună! Consiliile Județene au datoria să suporte 

20% din finanțarea sistemului de asistență socială și nu 70% cât este obligat în acest moment! 

 

În Legea nr. 448/2006 actualizată este reglementat și care este finanțarea centrelor pentru persoane cu 
dizabilități, la art. 51: ”(10) Finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale 
pentru persoanele adulte cu handicap se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul direcțiilor generale 
de asistență socială și protecția copilului sau al autorității administrației publice locale la nivel de 
municipiu, oraș sau comună, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu 
această destinație, în proporție de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii sociale.” iar finanțarea sistemului de protecție a copilului este reglementat 
prin Legea nr. 272/2004 actualizată: ”Articolul 127 (1) Prevenirea separării copilului de familia sa, 
precum și protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi se 
finanțează din următoarele surse: 
a) bugetul de stat - în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu 
această destinație prin legile bugetare anuale, repartizate pe județe, potrivit propunerilor formulate de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pe baza standardelor de cost 
pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) bugetul județului, respectiv al 
sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea 
cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;”. Și atunci, dna Ministru, cine 
nu își respectă obligațiile??? Care a fost propunerea formulată de MMPS pentru anul 2020? Doar 30-
40% din întreaga finanțare necesară pentru sistemul de asistență asigurat prin legea bugetului de stat? 
 

Preşedintele CJ Neamţ, atac dur la ministrul de Finanţe: „Florine, sunt consternat de cât de prost eşti!“ 

https://www.facebook.com/violetaalexandruoficial/posts/1104049333349068


„Banii au destinaţii exacte, nu pot fi folosiţi pentru altceva, pentru că ar fi deturnare de fonduri. Ei vor 

rămâne în excedentul bugetar, pentru că aşa prevede legislaţia. Consiliul Judeţean nu plăteşte doar 

salarii la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Există justificare pentru fiecare leu 

care se regăseşte în bugetul judeţului“, susţine şeful CJ. 

https://m.adevarul.ro/locale/piatra-neamt/presedintele-cj-neamt-atac-dur-ministrul-finante-florine-

consternat-prost-esti-1_5fa3cc3c5163ec42718ab3af/index.html 

 

Alertă în România! Nu se mai dau salariile: Muncim pe datorie! 

Un număr de 1.745 de angajaţi ai DGASPC [Bacău] nu şi-au primit salariile, iar contribuţiile sociale nu au 

fost plătite către stat, pentru lunile august şi septembrie 2020, iar aproximativ 720 de salariaţi, adică 

40% din numărul total al acestora, au fost infectaţi cu noul coronavirus şi nu au primit stimulentul 

pentru risc prevăzut de OUG 43/2020, spre deosebire de colegii alte judeţe, în care s-a pus în plată acest 

drept. 

https://www.capital.ro/alerta-in-romania-nu-se-mai-dau-salariile-muncim-pe-datorie.html 

 

Ministerul Finanțelor lasă fără bani angajații care au grijă de persoanele cu dizabilități 

„Aproape 1.000 de angajați ai DGASPC Neamț riscă să rămână fără bani pentru următoarele 2 luni, 

deoarece șanse reale de suplimentare a bugetului astfel încât să acopere necesarul sunt abia după 

rectificarea bugetară ce ar putea avea loc în noiembrie, fără a se ști o dată exactă. Aceasta este 

concluzia ce reiese din  răspunsul primit de DGASPC Neamț de la Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (vezi răspunsul AICI). <<La acest moment singura 

instituție centrală care are competența de a decide cu privire la majorarea sumelor destinate protecției 

copilului și persoanelor adulte cu dizabilități este Ministerul Finanțelor Publice>>, se arată în răspunsul 

ANDPDCA. 

https://atacul.ro/2020/10/23/ministerul-finantelor-lasa-fara-bani-angajatii-care-au-grija-de-persoanele-

cu-dizabilitati-si-asistentii-materinali/ 

 

Ötvenezren fizetés nélkül: tüntetnek, lemondást követelnek a „hátrányos helyzetű” szociális 

munkások 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok ötvenezer alkalmazottja marad fizetés nélkül novemberben 

a központi költségvetés és a megyei önkormányzatok büdzséjének rosszul meghatározott aránya miatt. 

A rendszer dolgozói több napig tüntetnek a fővárosban, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a megyei 

önkormányzatokat hibáztató Violeta Alexandru munkaügyi miniszter lemondását vagy menesztését 

kérte. 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fizetes-es-biztositas-nelkul-a-szocialis-munkasok-ujabb-

koltsegvetes-modositas-oldhatna-meg-a-berezest-a-gyermekvedelemben 
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Nyolcszáz alkalmazott szeptemberi fizetése került veszélybe 

Nem kaphatják meg időben szeptemberi fizetésüket a Hargita megyei szociális rendszerben dolgozók – 

mintegy nyolcszáz alkalmazott –, ha a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság sürgősen nem 

kap költségvetés-kiegészítést. Az intézmény idén összesen hat hónapi bérre elegendő pénzt kapott az 

államtól, azt is több részletben. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/nyolcszaz-alkalmazott-szeptemberi-fizetese-kerult-veszelybe 
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