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Nr. 30/10.04.2017
Domnului Ministru al Justiției
Tudorel TOADER
Spre știință: Direcției Financiar Contabile
Stimate domnule ministru al justiției,
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federaţie
reprezentativă naţional la nivel de ramură - justiţie prin sentinţa civilă nr.6 din
31.10.2008 a Tribunalului Bucureşti, organizație profesională ce reprezintă mai mult
de 50% din personalul de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe
lângă acestea,
Având în vedere acutizarea problemelor generate de modul de interpretare și
aplicare a dispozițiilor legale privind salarizarea personalului auxiliar de specialitate
și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în
sensul că, în prezent, acestei categorii de personal îi sunt aplicate grile și machete
diferite de salarizare, o parte a curților de apel și toate parchetele de pe lângă curțile
de apel din țară aplicând o serie de machete și grile corecte, în timp ce o altă parte
din curțile de apel (spre exemplu: Alba, Bacău, Craiova, Galați, Timișoara) aplică
niște grile ce conduc la o salarizare semnificativ inferioară pentru personalul din
raza lor de activitate,
În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor principale ale Ministerului Justiției, astfel
cum sunt ele reglementate prin H.G. 652/2009, vă solicităm să faceți aplicarea
dispozițiilor art.6 pct.VII - 4 din actul normativ amintit anterior (Ministerul
Justiției (…) „coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de
achiziţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a
unităţilor subordonate Ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi
instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; normele
şi instrucţiunile sunt obligatorii atât pentru ordonatorii secundari şi terţiari direcţi
de credite, cât şi pentru ordonatorii terţiari de credite din subordinea ordonatorilor
secundari de credite; rolul de coordonare şi îndrumare a activităţii economice, de
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investiţii, de achiziţii şi administrative a instanţelor judecătoreşti se va realiza în
mod similar şi la nivelul ordonatorilor secundari de credite faţă de ordonatorii
terţiari de credite subordonaţi”) și să emiteți o circulară tuturor curților de apel
prin care să fie îndrumate să elimine discriminările generate de salarizarea
diferită a personalului auxiliar de specialitate și conex în funcție de curtea de
apel în care își desfășoară activitatea și să recomandați aplicarea unitară, la nivel
național, a grilelor și machetelor de salarizare aplicabile deja la nivelul tuturor
parchetelor și la nivelul unora dintre curțile de apel.
Astfel de circulare au mai fost emise și în anii anteriori (2009-2010), în scopul
unei aplicări unitare a cadrului legal.
Totodată, reiterăm solicitarea noastră de a da curs organizării unei
întâlniri de lucru între dumneavoastră și reprezentanții Federației Naționale
Sindicale Projust, pentru a încerca împreună identificarea celor mai bune soluții în
vederea reducerii și eliminării problemelor cu care se confruntă personalul auxiliar
de specialitate, cea mai numeroasă categorie de personal din instanțe și parchete.
În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm, stimate domnule ministru, de
întreaga noastră considerație.
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