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Comunicat de presă 

 
Având în vedere interesul public ridicat pe care l-a înregistrat subiectul plății            

salariilor restante la DGASPC Vrancea, dorim să aducem o serie de precizări cu             
privire la această situație, precum și ultimele noutăți legate de acest aspect. 

În lipsa rectificării bugetului de stat, instituția, care are aproximativ 1.100 de            
angajați și circa 2010 de beneficiari, copii și adulți, a întampinat dificultăți în ceea ce               
priveste fondurile pentru asigurarea salariilor aferente lunii august 2018, situație ce           
va fi remediată în perioada 24-28 septembrie, perioadă în care vor fi achitate toate              
drepturile salarile restante. 

Întârzierea cu o săptămână a plății salariilor aferente lunii august este explicabilă             
în contextul în care rectificarea bugetară națională a fost întârziată nepermis de mult,             
din cauza faptului că președintele Klaus Iohannis s-a opus acestei rectificări,           
tergiversând avizul CSAT, fapt pentru care guvernul a adoptat rectificarea bugetară           
fără a exista acest aviz. 

Pe această cale le cerem scuze salariaților DGASPC Vrancea pentru toate           
prejudiciile cauzate, mulțumindu-le de asemenea pentru înțelegea de care dau dovadă           
în astfel de situații. 

Apreciem preocuparea celor care își manifestă vădita îngrijorare față de          
situația în care DGASPC Vrancea se află și suntem convinși că vor depune toate              
diligențele necesare pe lângă Președintele României, Domnul Klaus Werner         
Iohannis, astfel încât situațiile similare să fie evitate pe viitor. 

Angajații acestei instituții au întampinat în trecut situații mult mai dificile,           
exemplificăm aici anul 2008, când salariații au fost nevoiți să solicite concedii fără             
plată, prestând în schimb servicii beneficiarilor, în contextul în care aceștia sunt            
dependenți de îngrijire permanentă, sau anul 2010 cand le-au fost diminuate salariile            
cu 20%, fără o consultare prealabilă, de către guvernul PNL-PDL. 
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