
CABINET PARLAMENTAR - DEPUTAT COSTEL LUPAȘCU 
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 7, Județul Botoșani 
Municipiul Botoșani, judeţul Botoșani,  
Str. Ștefan Luchian, Nr. 1 
Telefon/Fax: 0231.531.193 
Email: costel.lupascu@cdep.ro 

 

Către:  Ministerul Sănătății 
Domnului Ministru Nelu TĂTĂTARU       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Solicitare DSP Botoșani 

Stimate domnule Ministru, 

 
 În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 

au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. 

Deasemenea, potrivit art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

Vă fac cunoscut demersul Sindicatului Solidaritatea Sanitara din cadrul DSP Botosani și a 

câtorva salariați din cadrul DSP Suceava, unități sanitare foarte implicate în lupta și prevenirea 

pandemiei cu virusul COVID-19, iar salariații acestor instituții au fost expuși permanent la 

îmbolnăvirea cu acest virus. 

 

 ,,Prin prezenta Sindicatul Solidaritatea Sanitara din cadrul DSP Botosani va aducem la 

cunostinta urmatoarele: 

 

 Avand in vedere ca art.21.alin(4) din legea 153/2017 - care prevede ca., munca suplimentara 

se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost a fost dispusa de seful ierarhic in 

scris , fara a depasi 360 de ore anual , si totodata art. 8 alin (6) din OUG nr. 11/2020 - prevede ca 

munca suplimentara prestata in perioada "situatiei de urgenta., peste programul normal de lucru se 

plateste conform prevederilor art. 21 alin.(2) si (3) din Legea -cadru nr. 153/2017 (cu spor de 75% 

si respectiv 100%) . 

 

 Va rugam sa ne sprijiniti si totodata sa dispuneti masurile necesare pentru plata orele 

suplimentare dupa ce se depasesc cele 360 ore anuallegal obtinute cu acordul Sindicatului pentru 

personalul de specialitate din DSP implicat efectiv in pandemia de "Corona Virus" pe perioada 

starii de urgenta si asigurarea platii orelelor suplimentare dupa perioada "starii de urgenta " tinind 

cont ca personalul de specialitate din compartimentele DSP vor fi implicate cu acelasi volum de 

munca pana la stingerea pandemiei de COVID 19 . 

 

ecaterina.cristea
Typewritten Text
Nr.10500A/21.05.2020



CABINET PARLAMENTAR - DEPUTAT COSTEL LUPAȘCU 
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 7, Județul Botoșani 
Municipiul Botoșani, judeţul Botoșani,  
Str. Ștefan Luchian, Nr. 1 
Telefon/Fax: 0231.531.193 
Email: costel.lupascu@cdep.ro 

 Totodata va solicitam aprobarea platii sporului, conform HOTARARII nr. 

153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor 

de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca 

prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea person-  alului platit 

din fond uri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" 

 

ANEXA nr. 2: Marimea sporului pentru conditii deosebit de periculoase acordat in baza 

prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificarile si completarile uIterioare 

 

Articol unic 

 

Personalul care își desfășoară activitatea în condții deosebit de periculoase beneficiaza de sporul 

prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, dupa cum urmeaza: A)Spor de la 55% pana la 85% din 

salariul de baza: 

 

1.personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul directiilor de sanatate 

publica, al Institutului National de Sanatate Publica și din cadrul ministerelor și instituțiilor cu retea 

sanitara proprie care participa efectiv in aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de 

grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sanatatii și declarate prin ordin. ’’ 

 

Și 

 

,,Subsemnatii: 

 SILISTEANU Paula-Alina, asistent principal igiena in cadrul DSP Suceava, domiciliata in 

loc. Falticeni, mama a 2 copii cu virsta sub 12 ani 

 BOBEICA Stefania, asistent  igiena in cadrul DSP Suceava, domiciliata in loc. Scheia, 

mama a unui copil cu virsta sub 12 ani 

 CORNEANU Anca, asistent  igiena in cadrul DSP Suceava, domiciliata in loc. Mihoveni, 

mama a unui copil cu virsta sub 12 ani 

 va rugam respectuos sa ne sprijiniti in demersul nostru de a obtine drepturile ce consideram 

ca ni se cuvin, asa cum alti colegi de-ai nostri au beneficiat (personal medico sanitar din spitale, 

servicii de ambulanta) sau personalul din alte ministere implicate direct in lupta cu COVID-19 

(MAI, MAN). 
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 Venim cu aceasta rugaminte deoarece  conform Legii 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, DSP-urile nu sunt unitati sanitare publice astfel neputind beneficia de 

drepturile Legii 19/2020. 

 Intentionam sa facem demersuri pentru a beneficia si noi de drepturile Legii 19/2020 

deoarece, inca din luna februarie,  noi deja eram pe aeroport pentru efecturea triajului epidemiologic 

si mai apoi in cadrul institutiei pentru monitorizarea izolatilor la domciliu, recoltari de probe, 

introducerea declaratiilor vamale, a buletinelor de analiza, permanenta la linia telefonica si alte  

activitati desfasurate in aceasta perioada, timp in care copiii nostri au fost incuiati in casa. 

 Mentionam ca in toata acesta perioada nu am lipsit nici o zi de la servici, nebeneficiind de 

concedii de odihna, medicale sau zile libere, aceasta fiind imposibil in contextul epidemiologic din 

judetul Suceava. ’’ 

 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 
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Membm al Federatiei "Solidaritatea Sanitarli" din Romania
afiliata la Confederatia Nalionalii Slndicalii "CARTEL ALFA"

Calarasi, Str. Prelungirca Bucuresti. BI.A3, ap.1 I, jud, Calarasi
email: gheorghedsp@yahoo.com

Nr.19 din 13.05.2020

Ciitre,

MINISTERUL SANATATII

D-Iui Ministru Dr. Nelu Tataru

Prin prezenta Sindicatul Solidaritatea Sanitara din cadrul DSP Botosani va
aducem la cunostinta urmatoarele:

Avand in vedere ca art.21.alin(4) din legea 153/2017 - care prevede ca., munca
suplimentara se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost a fost dis
pusa de seful ierarhic in scris , fara a depasi 360 de ore anual , si totodata art. 8 alin
(6) din OUG nr. 11/2020 - prevede ca munca suplimentara prestata in perioada
"situatiei de urgenta., peste programul normal de lucru se plateste conform prevederi
lor art. 21 alin.(2) si (3) din Legea -cadru nr. 153/2017 (cu spor de 75% si respectiv
100%) .

Va rugam sa ne sprijiniti si totodata sa dispuneti masurile necesare pentru plata
orele suplimentare dupa ce se depasesc cele 360 ore anuallegal obtinute cu acordul
Sindicatului pentru personalul de specialitate din DSP implicat efectiv in pandemia
de "Corona Virus" pe perioada starii de urgenta si asigurarea platii orelelor supli
mentare dupa perioada "starii de urgenta " tinind cont ca personalul de specialitate
din compartimentele DSP vor fi implicate cu acelasi volum de munca pana la stinge
rea pandemiei de COVID 19 .

Totodata va solicitam aprobarea platii sporului, conform HOTARARII nr. 153 din
29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de
munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de
munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea person-
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alului platit din fond uri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru
familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala"

ANEXA nr. 2: Marimea sporului pentru conditii deosebit de periculoase acordat in baza
prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificarile si completarile uIterioare

Articol unic

Personalul care i~i desfasoara activitatea in condlttl deosebit de periculoase beneficiaza
de sporul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificarlle ~i completarlle ulterioare, dupa cum urmeaza:

A)Spor de la 55% pana la 85% din salariul de baza:

1.personalul de specialitate medico-sanitar ~i auxiliar sanitar din cadrul directiilor de
sanatate publica, al Institutului National de Sanatate Publica ~i din cadrul ministerelor ~i
institutttlor cu retea sanltara proprie care participa efectiv in aplicarea rnasurilor de limi
tare a unor epidemii deosebit de grave ~i altele asemenea stabilite de Ministerul
Sanatatii ~i declarate prin ordin.

Ra rugam sa ne cornunlcatt hotararea dumneavoastra fata de cele solicitate pe adresele
de e-mail: djspbotosani@yahoo.com$iepidbt@yahoo.com.

Va rnultumlm anticipat pentru intelegere $i sprijin.

Prese

Grup sindical

Sindicatul Solidaritatea Sanitar in Romania
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