Bd. Dacia, 51, 4/10, Sector 1, București
Email: asproas2013@gmail.com Telefon: 0745139747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASproAS 026/ 06.04.2020
CĂTRE,
Parlamentul Rămâniei,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
Guvernul României,
SOLICITARE:
Includerea ASISTENTULUI SOCIAL cuprins în cele două capitole ale Anexei a II a a Legii
nr.153/2017:
2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar
sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială
3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență
socială/centre cu sau fără personalitate juridică
în următoarele modificări:
a) începând cu data de 1 ianuarie 2021, de 50% din diferenţa dintre salariul de bază
prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2020;
Cele două modificări trebuie corelate astfel încât textul legii să poată fi aplicat.
b) începând cu 1 ianuarie 2022 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.
c) creșterea indicelui și a salariului în acord cu importanța și complexitatea socială a
muncii.

Având în vedere recenta aprobare a modificării Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 600/2019) și nominalizarea unor
profesii în baza rolului pe care îl au în această luptă împotriva COVD-19,
Asociația Asistenților Sociali din România solicită inițierea procesului legislativ necesar
pentru a include
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și ASISTENTUL SOCIAL în lista categoriilor de personal care a beneficiat de drepturi
salariale.
Precizăm că excluderea ASISTENTULUI SOCIAL nu respectă importanța socială a muncii
pentru funcția de ASISTENT SOCIAL și complexitatea muncii pe care ASISTENTUL
SOCIAL o are în:
1. unităţi clinice (pct. 2, lit. B1)
2. servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: upu-smurd, upu, cpu,
secţii/compartimente cu paturi ATI/TI, unitate de transport neonatală (pct. 2, lit. b3).
3. unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinde în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă
medico-socială (pct. 2, lit. B4)
4. unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare (pct. 3.2)
dar și în ASISTENTUL SOCIAL și personalul de îngrijire care lucrează în:
5. Serviciile publice de asistență socială din cadrul autorităților publice locale;

În contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluare a
riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere
masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirus COVID-19, vă supunem
atenției complexitatea activităților de muncă:
1.

ASISTENTUL SOCIAL care lucrează în unitățile clinice (spitale, secții
epidemiologice, secții și spitale de psihiatrie, centre de sănătate mentală, secțiile
de oncologie, etc)
Asistenții Sociali din aceste arii de intervenție asigură anamneza socială a
pacienților, consiliere socială și suport direct pentru accesul la servicii de suport
în comunitate, stabilirea și gestionarea relației cu familia sau cu rețele de suport,
realizarea unui plan de externare pentru pacienți și claborarea cu serviciile
publice de asistență socială din comunitate pentru externarea pacienților.
În aceste zile, Asistentul Social este de un real suport pentru personalul
medical, oferind acestuia suport pentru abordarea problemelor sociale și familiale
cu care se confruntă, precum și consilierea socială a acestuia în vederea
stabilirii planului de siguranță pentru copii sau persoanele vârstnice din familie.
Pentru a înțelege munca complexă a Asistentului Social vă punem la dispoziție:
-

Procedurile de lucru pentru asistentul social care lucrează în spitalele de
psihiatrie sau secțiile de psihiatrie

https://cfcecas.ro/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-psihiatrie_2020.pdf
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-

Prcedurile de lucru pentru asistentul social care lucrează în secțiile de
oncologie

https://cfcecas.ro/wp-content/uploads/2020/04/procedura_oncologie-2020-1.pdf

2.

ASISTENTUL SOCIAL care lucrează în UPU-SMURD, UPU, CPU.
Începând cu anul 2018, asistentul social din cadrul UPU-SMURD, UPU, CPU are
stabilite proceduri clare de lucru trimise spe implementare de către Departamentul
pentru Situații de Urgență. Asistentul Social care lucrează în această arie de
intervenție, în special în aceste zile de criza provocată de SARS-Cov-2 este prima
linie în preluarea și realizarea anamnezei sociale – în care este inclusă parte din
evaluarea epdemiologică – asigurarea consilierii și menținerea relației
pacientului cu familia.
În aceste zile, Asistentul Social este de un real suport pentru personalul medical,
oferind acestuia suport pentru abordarea problemelor sociale și familiale cu care
se confruntă, precum și consilierea acestuia în vederea stabilirii planului de
siguranță pentru copii sau persoanele vârstnice din familie.
Pentru detalii privind munca asistentului social vă punem la dispoziție Raportul
privind intervenția Asistentului Social în UPU-SMURD, UPU, CPU.
https://cfcecas.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-2018_UPU.pdf

3.

ASISTENTUL SOCIAL care lucrează în unităţi de asistenţă medico-socială.
Pentru aceast domeniu solicităm în egală măsură includerea, pe lângă Asistentul
Social și personalul angajat al unităților de asistenţă medico-socială.
Unităţi de asistenţă medico-socială sunt centrele de îngrijire a persoanelor
vârstnice. Riscurile și complexitatea muncii asistenilor sociali și a personalului din
unităţi de asistenţă medico-socială este văzută în acest zile în care luptăm pentru
combaterea îmbălnăvirii cu SARS-Cov-2.

4.

ASISTENTUL SOCIAL care lucrează în unităţi de asistenţă socială/servicii sociale
cu sau fără cazare (centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități, centre
rezidențiale pentru persoane vârstnice, centre rezidențiale pentru copiii, adăpostrui
de noapte).
Pentru aceast domeniu solicităm în egală măsură includerea, pe lângă Asistentul
Social și personalul angajat al unităților de asistenţă medico-socială.
Riscurile și complexitatea muncii asistenilor sociali și a personalului din unităţi de
asistenţă medico-socială este văzută în acest zile în care luptăm pentru
combaterea îmbălnăvirii cu SARS-Cov-2.
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5.

ASISTENTUL SOCIAL și personalul care lucrează în Serviciile publice de
asistență socială din cadrul autorităților publice locale.
În această solicitare, Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS) se
alătură solicitării Asociației Municipiilor din România
http://docs.amr.ro/AMR_Guv_OM4.pdf

Avand in vedere faptul ca personalul din serviciile publice de asistenta sociala se afla in
zona maxima de risc epidemiologic, solicitam adoptarea in regim de urgenta a
următoarelor măsuri:
1. Îndreptarea situației privind salaizarea ASISTENȚILOR SOCIALI prin Ordonanță de
Urgență sau printr-o proiectului de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel:
Modificarea articolului articolul 38, după alineatul (42) se introduce un nou alineat,
alin.(43), cu următorul cuprins: “(43) Prin excepţie de la prevederile alin. (4),
personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, biochimist,
chimist, fizician şi psiholog, ASISTENT SOCIAL potrivit anexei nr.II.
Pentru păstrarea unui echilibru în cadrul familiei ocupaţionale, atât pe verticală,
cât şi pe orizontală, similar funcției de PSIHOLOG pentru următoarele puncte
din Anexei a II a a Legii nr.153/2017
(dat fiind similaritatea pregătirii, dar și complexitatea și importanța socială
suplimentară a activității asistentului socal în unitățile medicale).
Prin urmare solicităm același prag de salarizare și de indice pentru ASISTENTUL
SOCIAL similar PSIHOLOGULUI pentru:
a. unităţi clinice (pct. 2, lit. B1)
Precizăm că în unitățile clinice lucrează în acest moment un număr estimat de
200 de ASISTENȚI SOCIALI,
b. servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: upu-smurd, upu, cpu,
secţii/compartimente cu paturi ATI/TI, unitate de transport neonatală (pct. 2, lit.
B3) - b3.
Precizăm că în servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: upusmurd, upu, cpu lucrează un număr estimat de 160 de ASISTENȚI SOCIALI.
c. unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinde în unităţi clinice, şi unităţi de
asistenţă medico-socială (pct. 2, lit. B4)
d. unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare (nota: punctul 3.2)
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2. Susținem solicitările Asociației Minicipiilor din România și solicitam adoptarea in regim
de urgenta a următoarelor măsuri:
1. Asigurarea de echipamente de protecție corespunzătoare: combinezoane,
măști, mănuși, dezinfectanți pentru întreg personalul din serviciile publice de
asistență socială care are contact direct cu populația.
2. Testarea in regim de urgență a tuturor persoanelor fără adăpost ce intră în
adăposturile de noapte/centrele sociale de urgență pentru persoanele fără
adăpost.
3. Considerarea adapostului de noapte ca zona carantinata cu tot ce decurge din
aceasta conform legislatiei in vigoare, respectiv desemnarea personalului din
domeniul ordinii și siguranței publice pentru asigurarea pazei 24/24 h la locația
în care sunt cazate persoanele fără adăpost pentru a stopa deplasarea acestora
în diverse zone ale orașelor.
4. Includerea la plata orelor suplimentare a personalului din serviciile publice de
asistență socială care lucrează direct cu persoanele aflate în izolare sau
persoanele
vulnerabile
(persoane
varstnice,
familii
monoparentale,
familii/persoane autoizolate, persoane cu dizabilitati, etc).
Acest demers este susținut și de către:
Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS)
www.cfcecas.ro
Federația Internațională a Asistenților Sociali, Europa
www.ifsw.org
și completează propunerile
Asociației Municipiilor din România pentru serviciile publice de asistență socială.

Pentru orice detaliere privind propunerile noastre vă stăm la dispoziție pe email și telefon:
asproas2013@gmail.com
ana.radulescu@gmail.com
sau
0745139747
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Cu stimă,
Ana RĂDULESCU
DIRECTOR GENERAL
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