
 
 

 
A/PRO Europa/23/13.05.2020  

ÎNTREBARE 
 
Adresată: Doamnei Maria Mădălina TURZA, Președinte – Secretar de Stat, Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii  
De la: Doamna Gabriela-Maria PODAȘCĂ, Deputat 
Circumscripția electorală: nr. 42, București 
Obiectul întrebării: Protecția personalului din serviciile publice de asistență socială în contextul COVID19 
 
Subiectul întrebării 
 
Virusul SARS-CoV-2 și rapiditatea cu care se răspândește au afectat viața oamenilor în integralitatea ei, atât 
la nivel personal, cât și la nivel profesional. Un impact deosebit l-a avut asupra celor mai vulnerabili dintre 
noi, persoane din centrele de îngrijire și asistență, beneficiari ai sistemului de protecție socială. În egală 
măsură a fost afectat și personalul care îi are în grijă, angajați ai serviciilor publice de asistență socială, 
dovadă stând cazurile de focare COVID19 care apar în centrele de bătrâni și persoane cu handicap. 
 
Direcțiile de Asistență Socială și Protecţia Copilului acționează direct în comunitate, ajutând diverse 
categorii vulnerabile în ciuda provocărilor cu care se confruntă. DGASPC Covasna a cerut recent 
suplimentarea bugetului, pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru testarea angajaților și pentru hrana 
celor care sunt izolați la locul de muncă. Mai multe DGASPC-uri din țară au fost nevoite să achiziționeze, din 
buget propriu, echipamente și materiale de protecție atât pentru angajați, cât și pentru copiii sau 
persoanele vârstnice din îngrijire. DGASPC Mureş, de exemplu, a informat în această săptămână că 31 de 
angajaţi ai instituţiei, care ar fi trebuit să intre în serviciu timp de 14 zile la rezidenţele pentru copii şi adulţi, 
au fost depistaţi pozitiv cu COVID19 la testele preventive efectuate înainte de intrarea în tură. 
 
În urmă cu o lună, Corpul Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale din cadrul Asociației Municipiilor din 
România a solicitat Ministrului Muncii echipamente de protecție, testarea celor fără adăpost și plata orelor 
suplimentare pentru cei care asigură permanența în serviciile de sprijin pentru persoanele vulnerabile, însă 
nu a primit un răspuns. 
 
În acest context, vă rog să detaliați: 
1. Care sunt măsurile de protecție care au fost luate pentru personalul care lucrează în serviciile publice de 
asistență socială, inclusiv ce materiale dezinfectante și echipamente de protecție le-au fost asigurate? 
2. Câte cazuri de îmbolnăviri cu COVID19 există până în prezent în rândul angajaților din DGASPC-urile la 
nivel național? 
3. Câți dintre angajații DGASPC-urilor au fost testați pentru COVID19 și câți au fost diagnosticați pozitiv? 
4. Câți angajați ai DGASPC-urilor lucrează direct cu beneficiari diagnosticați pozitiv? 
 
Vă mulțumesc anticipat. 
Cu deosebită considerație,  
Deputat,                                                  Data: 13.05.2020 
Gabriela-Maria PODAȘCĂ 

 
Solicit răspuns scris. 
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A/PRO Europa/24/13.05.2020  

ÎNTREBARE 
 
Adresată: Doamnei Violeta ALEXANDRU, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De la: Doamna Gabriela-Maria PODAȘCĂ, Deputat 
Circumscripția electorală: nr. 42, București 
Obiectul întrebării: Protecția personalului din serviciile publice de asistență socială în contextul COVID19 
 
Subiectul întrebării 
 
Subiectul întrebării 
 
Virusul SARS-CoV-2 și rapiditatea cu care se răspândește au afectat viața oamenilor în integralitatea ei, atât 
la nivel personal, cât și la nivel profesional. Un impact deosebit l-a avut asupra celor mai vulnerabili dintre 
noi, persoane din centrele de îngrijire și asistență, beneficiari ai sistemului de protecție socială. În egală 
măsură a fost afectat și personalul care îi are în grijă, angajați ai serviciilor publice de asistență socială, 
dovadă stând cazurile de focare COVID19 care apar în centrele de bătrâni și persoane cu handicap. 
 
Direcțiile de Asistență Socială și Protecţia Copilului acționează direct în comunitate, ajutând diverse 
categorii vulnerabile în ciuda provocărilor cu care se confruntă. DGASPC Covasna a cerut recent 
suplimentarea bugetului, pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru testarea angajaților și pentru hrana 
celor care sunt izolați la locul de muncă. Mai multe DGASPC-uri din țară au fost nevoite să achiziționeze, din 
buget propriu, echipamente și materiale de protecție atât pentru angajați, cât și pentru copiii sau 
persoanele vârstnice din îngrijire. DGASPC Mureş, de exemplu, a informat în această săptămână că 31 de 
angajaţi ai instituţiei, care ar fi trebuit să intre în serviciu timp de 14 zile la rezidenţele pentru copii şi adulţi, 
au fost depistaţi pozitiv cu COVID19 la testele preventive efectuate înainte de intrarea în tură. 
 
În urmă cu o lună, Corpul Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale din cadrul Asociației Municipiilor din 
România v-a solicitat echipamente de protecție, testarea celor fără adăpost și plata orelor suplimentare 
pentru cei care asigură permanența în serviciile de sprijin pentru persoanele vulnerabile, însă nu a primit 
un răspuns. 
 
În acest context, vă rog să detaliați: 
1. Care sunt măsurile de protecție care au fost luate pentru personalul care lucrează în serviciile publice de 
asistență socială, inclusiv ce materiale dezinfectante și echipamente de protecție le-au fost asigurate? 
2. Câte cazuri de îmbolnăviri cu COVID19 există până în prezent în rândul angajaților din DGASPC-urile la 
nivel național? 
3. Câți dintre angajații DGASPC-urilor au fost testați pentru COVID19 și câți au fost diagnosticați pozitiv? 
4. Câți angajați ai DGASPC-urilor lucrează direct cu beneficiari diagnosticați pozitiv? 
 
Vă mulțumesc anticipat. 
Cu deosebită considerație,  
Deputat,                                                  Data: 13.05.2020 
Gabriela-Maria PODAȘCĂ 

 
Solicit răspuns scris. 
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