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     Nr. 120 din 24.04.2014 

 

 
 

                                        Către 

Toate sindicatele 

 

 

                   Stimaţi colegi, 

 

Vă facem cunoscut că Biroul executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din 

Administraţie (F.N.S.A.) s-a întrunit, în data de 20.03.2014, pentru a stabili planul de acţiune din 

perioada următoare şi pregătirea conferinţei anuale a federaţiei. 

Având în vedere solicitările transmise de către F.N.S.A. Guvernului României, faptul 

că, până la această dată, nu s-au soluţionat revendicările noastre, în baza mandatului pe care îl au, 

membrii Biroului executiv au hotărât: 

 - organizarea, în data de 2 aprilie 2014, a unei acţiuni de pichetare a prefecturilor 

din următoarele oraşe: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. 

Participarea sindicatelor şi efectele acestei acţiuni vor fi analizate în cadrul lucrărilor 

Conferinţei F.N.S.A. care va avea loc în perioada 09-11.04.2014 când, în funcţie de rezultatul ei, 

participanţii vor decide trecerea la următoarele forme de protest permise de lege. 

Alăturat vă transmitem informaţiile şi detaliile privind organizarea şi desfăşurarea  

pichetării din data 2 aprilie 2014: 

- locul pichetării: prefecturile din oraşele menţionate; 

 - intervalul orar de desfăşurare: 10
00

-12
00

; 

                      - numărul de participanţi pentru fiecare localitate unde se va desfăşura pichetarea a fost 

stabilit ca fiind de minim 200 de persoane; 

                         - de coordonarea acestei acţiuni răspunde membrul Biroului executiv alături de 

membrii Biroului federal din judeţele arondate fiecărei locaţii;  

- repartizarea judeţelor către fiecare municipiu unde se va desfăsura acţiunea, este 

următoarea: 

http://www.fnsa.eu/
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  1. Pentru municipiul Bucureşti, judeţele: Argeş, Ilfov, Prahova, Teleorman, Giurgiu, 

Gorj, Vâlcea – organizator şi coordonator – dl. Romel Neagu. 

  2. Pentru municipiul Braşov, judeţele: Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, 

Harghita, Sibiu, Vrancea – organizatori şi coordonatori - d-na. Sofia Dragoş şi dl. Ferencz Tibor 

Lajos. 

  3. Pentru municipiul Constanţa, judeţele: Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa şi 

Tulcea - organizator şi coordonator – d-na. Eugenia Munteanu. 

  4. Pentru municipiul Cluj-Napoca, judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Mureş, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş – organizatori şi coordonatori – dl. Valer Suciu şi dl. 

Gheorghe Morar. 

  5. Pentru municipiul Iaşi, judeţele: Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, 

Suceava,Vaslui - organizator şi coordonator – d-na. Gabriela Chisăliţă . 

  6. Pentru municipiul Timişoara, judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, 

Mehedinţi, Timiş - organizator şi coordonator – dl. Tiberiu Negrei.  

- membrii Biroului executiv desemnaţi să răspundă de organizarea şi coordonarea acţiunii 

în municipiul unde se vor desfăşura pichetările vor face toate demersurile pentru obţinerea 

aprobărilor prevăzute de lege; 

- participanţii vor avea materiale de propangandă cu denumirea judeţului de unde provin, 

cu denumirea sindicatului şi cu însemnele federaţiei; 

- la această manifestare pot participa şi alte categorii de bugetari, dacă îşi exprimă această 

dorinţă; 

- scopul şi obiectivul acestor acţiuni vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice, de către 

organizatori, prin intermediul mijloacelor mass-media; 

- delegaţiile care vor participa la întâlnirea cu prefecţii, vor susţine şi înmâna lista cu 

revendicările formulate de către F.N.S.A. (anexată) şi care a fost transmisă Guvernului României. 

Vă aducem la cunoştinţă că, alături de această decizie, membrii Biroului executiv au  

hotărât notificarea Curţii de conturi a României şi a camerelor de conturi judeţene despre abuzurile 

făcute de către controlorii financiari ai camerelor de conturi judeţene şi strângerea de materiale şi 

probe pentru iniţierea de acţiuni penale împotriva acestora şi a Preşedintelui Curţii de conturi. 

Cu respect, 
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Lista principalelor revendicări ale F.N.S.A.  

formulate în perioada ianuarie 2013-ianuarie 2014. 

 
 

 

1. Promovarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social a avut ca şi efecte 

destructurarea şi reducerea mişcării sindicale, mimarea dialogului social, desfiinţarea 

negocierilor colective şi imposibilitatea organizaţiilor sindicale de a organiza acţiuni sindicale. 

Soluţie:  

- promovarea proiectului de act normativ pentru modificarea Legii nr. 62/2011, aşa cum a fost 

discutat şi negociat cu organizaţiile sindicale. 

 

2. Reîntregirea veniturilor salariale avute înainte de diminuarea salariilor cu 25%, de 

eliminare a tuturor drepturilor de natură salarială sau de suspendare a acestora. 

Soluţii: 

 - acordarea primei de vacanţă tuturor salariaţilor din administraţia publică; 

- acordarea celui de al 13-lea salariu; 

- acordarea unor drepturi prin contractele/acordurile colective de muncă, în funcţie de 

posibilităţile financiare ale autorităţilor publice locale şi de veniturile proprii; 

- acordarea de tichete de masă sau alocaţie de hrană. 

 

3.  Autorităţile administraţiei publice locale au preluat o serie de activităţi, datorită 

modificărilor legislative, aşa cum a fost cazul poliţiei locale, evidenţei populaţiei, direcţiilor de 

asistenţă socială, administrării creşelor, spitalelor municipale, judeţene şi orăşeneşti etc; în 

acelaşi timp, din decembrie 2008, posturile din administraţie au fost blocate, ca urmare existând 

astăzi compartimente cu lipsă mare de personal, ceea ce conduce la o diminuare a eficienţei, a 

calităţii serviciilor publice prestate, precum şi la efectuarea multor ore suplimentare care nu 

sunt plătite şi nici nu pot fi recuperate fără să creezi un dezechilibru uriaş în activitatea curentă. 

http://www.fnsa.eu/
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Soluţii: 

- plata orelor suplimentare; 

- deblocarea posturilor vacante. 

(rezolvată parţial) 

 

4.  În acest moment, conducătorii instituţiilor publice nu au la îndemână nicio posibilitate 

de a stimula salariaţii cu performanţe excepţionale şi cu pregătire profesională de excepţie, care 

participă la promovarea de proiecte, în comisii de specialitate cu atribuţii complexe sau activităţi 

dificile. 

Soluţii: 

- posibilitatea constituirii fondului de premiere în limita a 10% din fondul de salarii; 

- acordarea de premii anuale din economiile la fondul de salarii; 

- acordarea sporurilor de până la 15% pentru personalul care participă în comisiile de 

specialitate, cum ar fi: comisia de disciplină, comisia paritară, comisia de concurs, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor etc.; facem precizarea că aceste comisii funcţionează periodic 

(unele lunar) şi sunt formate din 3-6 persoane; 

 

5. Din păcate, camerele Curţii de conturi a Ropmâniei nu iau în considerare prevederile 

Legii nr. 84/2012, sentinţele judecătoreşti rămase definitive, hotărârile consiliilor locale şi 

judeţene, precum şi prevederile Legii nr. 330/2009 legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu referire la sporurile specifice care trebuie cuprinse în 

salariul de bază, reţinând în actele de control că acestea ar fi încasate ilegal, obligând astfel 

angajatorii să emită acte de imputare salariaţilor. 

Soluţie: 

- promovarea actului normativ de completare a Legii nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale 

pentru bugetari, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 

personalului plătit din fonduri publice, aşa cum a fost iniţiată de către un grup de senatori şi 

negociată cu F.N.S.A.  

 

6. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din administraţia publică prin aplicarea 

coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului platit din fonduri publice şi modificarea valorii de referinţă de la 600 de lei la 

nivelul salariului mediu brut pe economie. 
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7. Există sentinţe judecătoreşti definitive care obligă angajatorii să plătească unele 

despăgubiri salariaţilor, din diferite motive, iar aceştia eşalonează plata acestor despăgubiri 

interpretând greşit prevederilor O.U.G. nr. 71/2009, completată de O.G. nr.17/2002. 

Soluţie: 

- promovarea unui act normativ prin care să se reglementeze plata despăgubirilor 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti irevocabile de îndată şi integral, în mod special pentru 

drepturile de natură salarială.  

 

8. Urgentarea adoptării proiectului de modificare a Legii nr. 155/2010 a Poliţiei locale. 

 

9. Analiza posibilităţii de aplicare a cotei progresive de impozitare şi renunţarea la cota 

unică. 

 

10.Instituirea pensiei de serviciu pentru toţi bugetarii care în desfăşurarea activităţii lor 

sunt supuşi unui regim de incompatibilitate stabilit prin legi speciale. 
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     Nr. 121 din 24.04.2014 

 

 
 
 

     Către 

       Primăria municipiului ……………………… 

D-lui. ………………………………………………. – primar 

 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), în componenţa căreia 

intră sindicatele din primării şi consilii judeţene din toată ţara, organizează o serie de acţiuni de 

protest împotriva Guvernului României pentru nesoluţionarea revendicărilor transmise de către 

noi, pe care le anexăm. Una dintre aceste acţiuni de protest este pichetarea Prefecturii 

judeţului …………, în data de 02.04.2014, între orele 10-12. 

În consecinţă, vă solicităm să aprobaţi desfăşurarea acestei manifestări, în faţa 

Prefecturii…………………. la care vor participa aproximativ ……..de persoane. Vă solicităm, 

de asemenea, să asiguraţi buna desfăşurare a acestei manifestări prin organele de ordine 

specializate. 

Vă mulţumim pentru colaborare. 
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