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     Nr. 198 din 16.12.2014 

 

                                            Către  

Toate sindicatele afiliate 

 

Stimaţi colegi, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a transmis, prin adresa nr. 

193 din 03.12.2014 (anexată), solicitarea către sindicatele afiliate pentru strângerea de semnături în 

vederea organizării unei acţiuni de protest, în data de 18.12.2014, ca urmare a faptului că revendicările 

federaţiei noastre nu au fost soluţionate în mod favorabil de către reprezentanţii Guvernului României, 

care, din nou, au manifestat dezinteres faţă de problemele cu care se confruntă salariaţii din 

administraţia publică locală. 

Vă aducem la cunoştinţă că, până în acest moment, la sediul federaţiei au fost transmise 

tabele ce conţin acordul membrilor de sindicat pentru organizarea acestei acţiuni, însumând 2984 de 

semnături pentru, dintr-un număr total de 29000 de membri declaraţi ai FNSA, din care 11695 sunt 

plătitori de cotizaţie. 

Constatăm cu surprindere că, deşi Guvernul României a anunţat îngheţarea salariilor 

pentru angaţaţii sectorului nostru de activitate, a interzis acordarea tichetelor de orice formă, 

majoritatea membrilor de sindicat par mulţumiţi de situaţia în care se află. Vă reamintim că mişcarea 

sindicală pentru şi în interesul salariaţilor din administraţia publică locală nu trebuie să rămână exclusiv 

în sarcina liderului de sindicat, că este necesară implicarea tuturor membrilor, astfel încât, împreună să 

reuşim transmiterea unui mesaj de solidaritate, unitate şi voinţă în a soluţiona toate problemele. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, faptul că numărul de semnături pentru 

organizarea acestei acţiuni de protest reprezintă cu mult sub numărul necesar conform legii, FNSA este 

nevoită să amâne declanşarea protestului pentru luna ianuarie 2015, în speranţa că în perioada 

următoare vom reuşi să obţinem semnăturile necesare. Menţionăm că semnăturile transmise până în 

prezent nu vor trebui retrimise, ele rămănând valabile pentru organizarea protestului din luna ianuarie 

2015. 

Cu respect, 

    
 

http://www.fnsa.eu/


 2 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 

CLUJ-NAPOCA, B-DUL. EROILOR NR. 16, CP 400129 

PREŞEDINTE – MOBIL: 0729.085.940; TEL/FAX: 0264.590.406 

SECRETAR GENERAL – TEL/FAX: 0264- 594.223 

www.fnsa.eu;  e-mail: contact@fnsa.eu  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     Nr. 193 din 03.12.2014 

 

 
 

 
 

                                        Către 

Toate sindicatele 

 
 

 

Stimaţi colegi, 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) a transmis 

Guvernului României o adresă prin care solicită, în conformitate cu hotărârea Conferinţei 

naţionale, întrunită la Cluj-Napoca, în perioada 26-28.11.2014, acordarea tichetelor de masă sau 

a normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală din România, precum şi 

creşteri salariale, începând cu 01.01.2015 (adresa anexată). 

În cazul în care reprezentanţii Guvernului României nu vor soluţiona în mod 

favorabil revendicările şi solicitările noastre, Conferinţa F.N.S.A. a hotărât declanşarea şi 

organizarea unor acţiuni de protest, aşa cum sunt ele amintite în adresa respectivă. 

Pentru buna organizare si desfăşurare a acestor actiuni, va solicităm, ca până la 

data de 15.12.2014, să transmiteti la sediul federaţiei, pe fax sau email, tabelul cu semnăturile 

salariaţilor privind participarea la acţiunea de protest din data de 18.12.2014 (după modelul 

anexat). 

Cu respect, 
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Instituţia  ...................................................................………………………… 

Nr. salariaţi ……….. 

Nr. membri de sindicat ……… 

 

 

 
TABEL NOMINAL  

 
pentru strângere de semnături în vederea participării, în data de 18.12.2014, la acţiunea de       

protest ce presupune întreruperea programului de lucru, timp de jumătate de oră. 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

SUNT DE 

ACORD 

 

 

 

SEMNĂTURA DA NU 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 

                                                                  Preşedinte sindicat 

 

                                                                 ……………………………………….. 

                                                                                        

                                                                                        Semnătură şi ştampilă 
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         Nr. 192 din 03.12.2014 

                                   

Spre ştiinţă: 
 

                D-na Rovana PLUMB, ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA, ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

              

 

 

 

 

                                Către 

Guvernul României 

D-lui Victor PONTA – prim-ministru 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), federaţie reprezentativă la 

nivelul sectorului de activitate “Administraţie publică”, are în componenţa sa sindicate din primării şi 

consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării. 

Întrunită în şedinţă, în perioada 26-28.11.2014, la Cluj-Napoca, Conferinţa Naţională a F.N.S.A. 

a dezbătut şi analizat atât răspunsurile ministerelor de resort la solicitările şi revendicările noastre reiterate 

prin numeroasele adrese înaintate factorilor de decizie, ultima dintre acestea fiind Adresa F.N.S.A. nr. 185 

din 22.10.2014 (pe care o anexăm), cât şi modificările legislative intervenite şi declaraţiile recente 

ocazionate de elaborarea şi aprobarea bugetului de stat pentru anul 2015, şi am constatat că mai toate 

categoriile de personal bugetar (sănătate, asistenţă socială, apărare, învăţământ) vor beneficia de creşteri 

salariale şi îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă, despre salariaţii din administraţia publică locală 

nefăcându-se nicio menţiune, salariaţi care sunt şi rămân printre cei mai prost plătiţi din sectorul 

bugetar, generând nemulţumire şi revoltă în rândul acestora. 

Vă solicităm, încă o dată, ca în perspectiva adoptării legii bugetului de stat şi a reglementărilor 

specifice privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, să aveţi în vedere 

solicitările noastre decente, şi anume: 

 1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu 01.01.2015 a tichetelor de masă sau a 

normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în limita bugetelor locale 

aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituţii realizează şi sunt finanţate parţial 

şi din venituri proprii, ceea ce ar implica un impact financiar minim asupra bugetului de stat, dar ar  
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reprezenta o soluţie reală în rezolvarea problemelor sociale ale salariaţilor din administraţia 

publică locală. 

2. Creşteri salariale pentru salariaţii din administraţia publică locală din România sau 

aplicarea Legii nr 284/2010 începând cu 01.01.2015. 

În cazul în care solicitările noastre nu vor fi soluţionate în cel mai scurt timp, F.N.S.A. va trece la 

acţiuni de protest, după cum urmează: 

- întreruperea programului de lucru, timp de jumătate de oră, în data de 18.12.2014, în 

toate instituţiile, în care există sindicate afiliate FNSA. 

În cazul în care nici după această acţiune de protest solicitările noastre nu vor fi soluţionate în 

mod favorabil, Conferinţa F.N.S.A. a hotărât continuarea protestelor prin organizarea grevei de 

avertisment cu întreruperea activităţii timp de două ore, în data de 30 ianuarie 2015. 

           Cu respect,   

                          

Valer SUCIU 

              Preşedinte al F.N.S.A. 

                                                       
 

  
 
 


