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Stimată doamnă ministru,  

 

 Reforma instituțiilor statului în vederea eficientizării activităților curente reprezintă o 

prioritate pentru fiecare Guvern și pentru fiecare ministru în parte. Așa cum ați declarat public, ați 

schimbat ritmul de lucru în ministerul pe care îl conduceți și în instituțiile aflate în subordinea, 

sub autoritatea şi coordonarea acestuia și v-ați mobilizat pentru a scoate lucrurile din inerție. 

Astfel, ați putut constata că unii țin pasul cu schimbarea, alții nu. Pe acest fond, 

reprezentanții Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii reclamă lipsuri de natură logistică și 

organizatorică. Aceștia susțin că instituțiile aflate în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale se confruntă cu probleme de natură hardware&software, 

dar și cu probleme de personal. 
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 Știți la fel de bine, ca și mine, că un blocaj în acest moment este nepermis, motiv pentru 

care este imperios necesar să luați măsuri imediate pentru ca orice fel de consecință negativă să 

fie evitată. 

 Sunt de acord că este necesară o evaluare a personalului, dar este nevoie și de un suport 

logistic adaptat cerințelor și nevoilor.  

Având în vedere misiunea Domniei Voastre și solicitările reprezentanților Federației 

Sindicatelor din Ministerul Muncii, vă rog, doamna ministru, să îmi comunicați următoarele: 

- Care sunt măsurile imediate pe care le veți dispune pentru o evaluare în formă 

avansată, corectă și eficientă a personalului? 

- Care este orizontul de timp necesar pentru dotarea instituțiilor cu suportul logistic 

necesar desfășurării activităților cotidiene? 

- Ce alte măsuri aveți în vedere pentru soluționarea problemelor sesizate? 

Vă mulțumesc. 

 

Solicit răspuns scris. 

 

Cu stimă, 

Deputat Cezar - Florin PREDA 




