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Nr. 280/SNGJ
Timişoara, 24 noiembrie 2020
Către,
Curţile de apel din cadrul Autorităţii Judecătoreşti
Stimată doamnă/Stimate domnule președinte,
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, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
În data de 12.11.2020 a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții Ministerului Justiției și cei
ai personalului auxiliar de specialitate, având ca temă de dezbatere situația privind pandemia
în cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.
La începutul reuniunii de lucru, doamna secretar de stat Lidia Barac a prezentat acțiunile
întreprinse la nivelul Ministerului Justiției în vederea combaterii epidemiei provocate de
virusul SARS-CoV-2 şi a adus la cunoștința reprezentaților sindicatelor grefierilor faptul că
Ministerul Justiției a alocat fonduri în valoare de 34.858.000 lei instanțelor judecătorești și
instituțiilor subordonate (inclusiv unitățile sanitare).
Astfel, instanțele judecătorești au primit fonduri în valoare de 14.488.000 lei, iar plățile
efectuate de acestea au o valoare de 7.165.128 lei la data de 30 septembrie și de 7.711.064 lei la
data de 31 octombrie 2020, conform raportărilor financiare lunare transmise de instanțe,
centralizate de minister ca urmare a solicitării Ministerului Finanțelor Publice.
Raportând plățile efectuate la bugetul alocat, rezultă un grad de execuție bugetară de
53%.
Din datele statistice comunicate de Ministerul Justiţiei a rezultat că gradul de execuţie
bugetară şi de folosire a fondurilor alocate pentru curţile de apel şi instanţele aflate în aria
teritorială de competenţă a fost următorul: CA Alba Iulia-63%, CA Piteşti-72%, CA Bacău-65%,
CA Oradea-57%, CA Braşov-83%, CA Bucureşti-32%, CA Cluj-61%, CA Constanţa-56%, CA
Craiova-76%, CA Galaţi-85%, CA Iaşi-105%, CA Târgu-Mureş-100%, CA Ploieşti-40%, CA
Timişoara-46%.
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În urma reuniunii de lucru Ministerul Justiţiei a emis circulara nr. 100979/13.11.2020 către
toţi ordonatorii secundari şi terţiari de credite, pentru gestionarea cât mai eficientă a situaţiei
generate de pandemia Covid-19.
Având în vedere cele expuse mai sus, doamna secretar de stat Lidia Barac a apreciat că și
organizațiile sindicale ar putea avea un rol mult mai activ în monitorizarea modului în care se
cheltuiesc fondurile alocate de Ministerul Justiției, în scopul prevenirii răspândirii virusului
SARS-CoV-2.
Prin urmare, la solicitarea şi în reprezentarea membrilor organizaţiei noastre sindicale,
adresăm rugămintea de a ne comunica:
1.

stadiul şi modul de implementare al circularei nr. 100979/13.11.2020, atât la nivelul

curţii de apel, cât şi la nivelul instanţelor aflate în aria teritorială de competenţă;
2.

cuantumul total al fondurilor alocate de Ministerul Justiţiei, atât pentru curtea de

apel, cât şi pentru instanţele aflate în aria teritorială de competenţă, pentru asigurarea
materialelor şi luarea măsurilor necesare în contextul pandemiei Covid-19;
3.

cuantumul fondurilor prevăzute la pct. 2 alocate individual tribunalelor arondate

curţii de apel;
4.

cuantumul total al plăţilor efectuate de curtea de apel şi instanţele aflate în aria

teritorială de competenţă din fondurile alocate conform pct. 2 şi 3;
5.

ce tip de materiale de protecţie şi ce tip de produse de dezinfecţie au fost

achiziționate, atât la nivelul curţii de apel, cât şi la nivelul instanţelor aflate în aria teritorială de
competenţă, dacă acestea respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi sunt certificate
conform normelor ISO în vigoare, precum şi dacă au fost efectuate dezinfecţii şi la ce intervale
de timp.
Totodată, adresăm rugămintea ca informaţiile solicitate să se raporteze la data de
15.11.2020 şi să ne fie comunicate cel mai târziu până la data de 04.12.2020, urmând a avea loc
o nouă întrevedere cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei pe această temă.
Solicităm ca răspunsul să ne fie comunicat la adresa de e-mail din antet.
În speranţa unei colaborări fructuoase pe viitor, vă asigurăm de întreaga noastră considerație,

