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București, 11 ianuarie 2019

În atenţia Curţilor de Apel din cadrul Autorităţii judecătoreşti
Stimată doamnă / Stimate domnule preşedinte,
Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația
PUBLISIND (federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Administraţie publică),
sindicat care reprezintă mai mult de 50% din personalul auxiliar de specialitate,
personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcției de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi din cadrul Direcției Naționale
Anticorupție,
Față de faptul că pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, au fost emise decizii
pentru recalcularea drepturilor salariale prin raportare la o valoare de referință
sectorială în sumă de 421,36 lei, pentru perioada 09.04.2015-30.11.2015, și, în sumă de
463,50 lei pentru perioada 01.12.2015-31.12.2017, însă, plata drepturilor salariale
aferente acestor perioade, prin raportare la aceste valori sectoriale, se va efectua după
asigurarea fondurilor bugetare necesare,
La solicitarea și în apărarea intereselor membrilor organizației noastre sindicale,
raportat la dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, adresăm
respectuoasa rugăminte de a ne comunica:
- dacă la nivelul instanței pe care o conduceți și la nivelul instanțelor aflate în aria
teritorială a acesteia au fost calculate sumele restante, individual, pentru toate categoriile de
personal îndreptățit la plata acestor drepturi salariale, rezultate în urma recalculării drepturilor
salariale prin raportare la valorile de referință sectorială și pentru perioadele precizate mai sus;
- în cazul în care sumele restante au fost calculate individual, dacă au fost aduse la
cunoștință sau comunicate personalului îndreptățit la plata retroactivă a acestor drepturi.
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Solicităm

ca

răspunsul

să

ne

fie

comunicat

via

email

la

adresa

sindicatuldicasterial@yahoo.com.
În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga
noastră consideraţie,

