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Spre ştiinţă : 

 

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

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

                D-na. Ioana-Maria PETRESCU, ministru, Ministerul Finanţelor Publice 

D-na .Aurelia CRISTEA, ministru delegat pentru Dialog Social 

                Dl. József BIRTALAN, preşedinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 

 

 
 
 

                                   Către 

Guvernul României 

D-lui Victor PONTA – prim-ministru 

 

 

 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

 

Vă facem cunoscut că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie 

(F.N.S.A.) s-a întrunit în şedinţă extraordinară a Biroului federal pentru a discuta şi analiza 

stadiul negocierilor cu reprezentanţii Guvernului României, pe marginea listei de revendicări 

transmisă încă din data de 21.02.2013 (pe care o anexăm) şi asupra căreia am revenit de 

nenumărate ori. 

În urma discuţiilor s-a ajuns la următoarele concluzii: 

- după aproximativ doi ani de guvernare, suntem amăgiţi cu promisiuni, aşa 

cum s-a intâmplat şi în campania electorală din 2012, când actualii guvernanţi au câştigat 

alegerile cu voturile noastre, promiţând că vor modifica legislaţia prin care Guvernele Boc au 

distrus tot ceea ce sindicatele din România au construit de la Revoluţia din 1989 încoace. Am 

mai fost păcăliţi şi cu ocazia alegerilor europarlamentare din 2014 de către clasa politică 

aflată la guvernare; 

- deşi am stabilit cu ocazia negocierilor avute cu Ministrul delegat pentru 

dialog social priorităţile care trebuie soluţionate din lista de revendicări, până la acestă dată 
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nu s-a rezolvat niciuna şi nici nu am constatat că ar exista din partea reprezentanţilor 

Guvernului României voinţă reală pentru rezolvare; 

- pentru alte categorii de bugetari, Guvernul a identificat soluţii pentru plata 

orelor suplimentare, majorarea veniturilor salariale, acordarea voucherelor de vacanţă; toate 

acestea sunt binevenite şi le apreciem, dar condamnăm discriminările care se fac între 

diferitele categorii de bugetari şi între diferitele categorii sociale; 

- o foarte mare parte dintre salariaţii din administraţia publică locală au ajuns 

în pragul disperării, nemaiputând suporta cheltuielile sociale, datorită veniturilor foarte mici, 

sub 1200 lei/lună. 

Pentru aceste motive, care au generat foarte mari nemulţumiri în rândul 

salariaţilor din administraţia publică locală, Biroul federal al F.N.S.A. a hotărât următoarele: 

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

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

ocazie cu care vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice nemulţumirile noastre generate de 

situaţia grea în care se află salariaţii din administraţia publică locală şi indiferenţa manifestată 

de către guvernanţi pentru rezolvarea problemelor semnalate; 

- pichetarea Guvernului României în data de 10 septembrie 2014, între orele 

13-15, acţiune la care vor participa reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la F.N.S.A. de pe 

întreg teritoriul ţării, cu aproximativ 3000 de membri de sindicat; 

- în perioada 1-3 octombrie 2014, Biroul federal al F.N.S.A. se va întruni în 

şedinţă pentru a analiza efectele acestor acţiuni iar dacă se constată aceeaşi stare de fapt, va 

hotărî organizarea altor acţiuni de protest în perioada următoare, până la alegerile 

prezidenţiale. 

Cu respect,   
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Lista de revendicări  a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie  

 

1. Promovarea proiectului de act normativ pentru modificarea Legii nr. 62/2011, aşa cum a 

fost discutat şi negociat cu organizaţiile sindicale şi patronale.  

2. Reîntregirea veniturilor salariale avute la 31 decembrie 2009.  

3. Plata orelor suplimentare şi deblocarea posturilor vacante acolo unde este cazul.  

4. Constituirea 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 şi de soluţionare a contestaţiilor etc.  

5. 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 iniţiat de către un grup de senatori şi 

negociat cu F.N.S.A.  

6. Trecerea pe grilele de salarizare, conform Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi modificarea articolelor privind drepturile de natură 

salarială şi nesalarială, cu precizarea nominală a acestora.  

7. Promovarea unui act normativ prin care să se reglementeze plata despăgubirilor stabilite 

prin hotărâri judecătoreşti irevocabile de îndată şi integral (şi nu eşalonat), în mod special 

pentru drepturile de natură salarială, precum şi în cazul concedierilor nelegale.  

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

9. Analizarea posibilităţii aplicării cotei progresive de impozitare şi renunţarea la cota unică 

de impozitare.  

10. Instituirea pensiei de serviciu pentru toţi bugetarii care sunt supuşi unor regimuri de 

incompatibilităţi stabilite prin legi speciale.  

 

                                                                         Valer SUCIU 
   

                                                                  Preşedinte al F.N.S.A. 

                                                       

http://www.fnsa.eu/

