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               Către 

Toate sindicatele afiliate 

- hotărâri ale Biroului federal al F.N.S.A. -  

 

 

 

                  Stimaţi colegi, 

 

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 03.07.2014 s-a întrunit, în şedinţă 

extraordinară, Biroul federal al F.N.S.A. pentru a discuta situaţia creată de nerespectarea de 

către Guvernul României a angajamentelor asumate atât în campania electorală cât şi în 

cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii federaţiei noastre. Cu această ocazie participanţii la  

şedinţă au luat următoarele hotărâri: 

- organizarea, în data de 30 iulie, începând cu ora 10, a unor conferinţe de 

presă în următoarele oraşe: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Sibiu şi 

Timişoara; membrii Biroului executiv, organizatori ai acestor conferinţe de presă regionale, 

vor prezenta un comunicat unitar (va fi pus la dispoziţie în timp util)  în care vor susţine 

revendicările federaţiei noastre cu referire la reîntregirea veniturilor personalului angajat în 

administraţia publică locală din România; F.N.S.A. recomandă organizarea şi de către liderii 

sindicatelor afiliate federaţiei noastre a unor conferinţe de presă în localităţile pe care le 

reprezintă; 

- pichetarea Guvernului României, în data de 10 septembrie, între orele 13-

15, acţiune la care vor participa reprezentanţi ai sindicatelor de pe întreg teritoriul ţării şi care 

va fi organizată şi coordonată de către membrii Biroului executiv şi cei ai Biroului federal; în 
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aceeaşi zi, începând cu ora 11, la sediul C.N.S ,,Cartel Alfa,, din Bucureşti va fi organizată o 

conferinţă de presă pentru prezentarea situaţiei în care se află salariaţii administraţiei publice 

locale din România;  

- Biroul federal al F.N.S.A. se va întruni în perioada 01-03.10.2014 pentru a 

analiza acţiunile şi rezultatul acestora şi pentru a stabili strategia din perioada următoare; 

totodată, vor fi centralizate propunerile pentru modificarea Statutului F.N.S.A. şi vor fi 

depuse candidaturile pentru ocuparea unei funcţii în cadrul Biroului executiv al federaţiei; 

- Conferinţa de alegeri a F.N.S.A. va avea loc în perioada 19-21.10.2014; 

- nominalizarea domnului Liviu Apostoiu – vicepreşedinte al C.N.S. ,,Cartel 

Alfa’’ ca şi reprezentant al F.N.S.A. la Bucureşti în relaţiile cu presa şi Guvernul 

României, atunci când din motive obiective Preşedintele F.N.S.A. nu poate participa la aceste 

întâlniri. 

 

Cu respect, 

 

                                  


