COMUNICAT
privind situaţia solicitărilor sindicaliştilor de la
I.N.C.D.-I.P.C.U.P. Ploieşti
În urma discuţiilor ce au avut loc vineri 17.05.2013 la Prefectura Prahova, între reprezentanţii
sindicaliştilor din institut , asistaţi de preşedintele federaţiei, doamna subprefect Rodica Paraschiv,
domnul secretar de stat Tudor Prisecaru, doamna Georgiana Marin din conducerea institutului şi
reprezentantele M.M.F.P.V., s-au stabilit următoarele direcţii de acţiune:
1- Institutul îşi va reîncepe activitatea, având la bază contracte în domeniul său de expertiză, cu
personalul existent, deocamdată. Se vor depune proiecte pentru competiţia de la programul Parteneriate,
În sprijinul salariţilor cu probleme deosebite s-a solicitat sprijinul M.M-cii pentru a se stabili cazurile
care vor beneficia de un ajutor de subzistenţă temporar. D-l secretar de stat a dat asigurări privind
continuitatea activităţii institutului şi sprijin pentru a se putea încheia contractele necesare în domeniile
de competenţă ale institutului şi în privinţa menţinerii personalului existent, dar şi-a declinat competenţa
în ceea ce priveşte salariile restante.
2- S-a stabilit că prioritate absolută se acordă plăţii urgente a salariilor restante pe ultimii trei ani, fără
nici un fel de discriminare/eşalonare, în cuantumul recunoscut prin Hotărârile Judecătoreşti definitive şi
irevocabile din martie 2012. În acest sens s-a propus de către reprezentantul federaţiei, ca situaţia să fie
considerată de urgenţă maximă (calamitate) şi să se apeleze la fondurile destinate pentru aceste situaţii,
împiedicându-se degenerarea conflictului şi adoptarea unor măsuri extreme, cu grave implicaţii asupra
vieţii /integrităţii fizice a salariaţilor aflaţi în situaţii disperate.
F.S.L.C.P.R., cu sprijinul C.S.D.R. vor face toate demersurile necesare la nivel central pentru a sprijini
instituţia prefecturii în demersul privind soluţia preconizată pentru plata salariilor restante şi cer o
analiză a modului cum A.N.A.F. Ploieşti a dirijat sumele încasate, inclusiv cele destinate salariilor, către
creditori. Deasemenea se va solicita stabilirea răspunderii, inclusiv materiale, a conducerilor şi
membrilor Consiliului de Administraţie (C.A.) al institutului, în toată această perioadă, ţinând cont de
lipsa de răspuns la demersurile iniţiate de federaţie şi de sindicatele din institut în toţi aceşti ani. Este de
subliniat că în C.A. al institutului s-au aflat reprezentanţi la nivel de directori din A.N.C.S.şi A.N.A.F.
Ploieşti.
Acţiunea declanşată va continua , cu asistenţa şi participarea conducerii federaţiei (d-nii Cezar Amira
şi Radu Minea), până la plata integrală a salariilor restante, conform hotărârii judecătoreşti mai sus
menţionate.
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