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                                       Spre ştiinţă: Toate sindicatele din administraţia publică locală 

 

    

        COMUNICAT 

     - procedură conciliere şi conflict de muncă - 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a solicitat reprezentanţilor 

Guvernului României, prin Adresa nr. 17/29.01.2015 (anexată), să dispună convocarea procedurii de 

conciliere, în condiţiile legii, ca urmare a declanşării conflictului de muncă la nivelul sectorului de 

activitate administraţie publică, continuând astfel demersurile legale în vederea declanşării acţiunilor de 

protest.  

Deoarece, în cadrul întâlnirii organizate la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către dl. Liviu Marian Pop – ministrul delegat pentru dialog social, 

la solicitarea FNSA şi pentru discutarea revendicărilor noastre (informarea privind această întalnire 

poate fi consultată accesând site-ul federaţiei noastre – www.fnsa.eu/noutăţi/28 ian.2015), am 

constatat, din nou, dezinteresul manifestat de către reprezentanţii Guvernului României faţă de 

problemele majore cu care se confruntă salariaţii din administraţia publică locală şi faţă de situaţia 

disperată în care se află aceştia, ca urmare a faptului că sunt şi rămân cea mai slab plătită şi 

discriminată categorie de salariaţi din sistemul bugetar, 

FNSA a declanşat conflictul colectiv de muncă la nivel naţional – sector de 

activitate “Administraţie publică” şi va organiza prima formă de protest stabilită, şi anume, 

întreruperea activităţii timp de o jumătate de oră, în data de 20.02.2015, în intervalul orar 10-

10.30. Solicităm sindicatelor care nu au transmis tabelul cu semnături privind participarea la acţiunea 

de protest organizată de către federaţia noastră (model ataşat), să facă acest lucru, în cel mai scurt timp, 

la numărul de fax: 0264.590.406 sau la email: contact@fnsa.eu. Vă reamintim că federaţia noastră este 

singura care a parcurs toate etapele prevăzute de lege în ceea ceea ce priveşte declanşarea acţiunilor de 
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protest. În acest sens, facem apel la unitate în ceea ce priveşte participarea la acţiunile de protest 

organizate de către FNSA. 

Organizaţiile sindicale care nu sunt afiliate la Federaţia Naţională a Sindicatelor din 

Administraţie (FNSA) şi doresc să participe la acţiunile noastre de protest, sunt rugate să ne comunice 

acest lucru la datele de contact din antet, pentru a putea fi contactate de către reprezentanţii federaţiei 

noastre şi a li se comunica procedura de urmat pentru a putea participa alături de majoritatea membrilor 

de sindicat din administraţia publică locală la aceste acţiuni. 

În perioada următoare vom reveni cu informaţii privind desfăşurarea procedurii de 

conciliere şi vă vom transmite modelul de înştiinţare a angajatorului privind organizarea acţiunii de 

protest din data de 20.02.2015. 

                       Modelul tabelului pentru strângerea de semnături: 

___________________________________________________________________________________ 

Instituţia  ...................................................................………………………… 

Nr. salariaţi ……….. 

Nr. membri de sindicat ……… 

 
TABEL NOMINAL  

 
pentru strângere de semnături în vederea participării, 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 

____________________________________________________________________________________ 

 

Cu respect, 
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Prin Adresa nr. 192/03.12.2014, dar şi prin adrese şi sesizări anterioare ale noastre, F.N.S.A. a 

înaintat o listă de revendicări şi a notificat Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asupra iminenţei 

declanşării conflictului de muncă şi a demarării unor ample acţiuni de protest la nivelul administraţiei 

publice locale, solicitând în esenţă următoarele:  

 1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu anul 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. 

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

aplicarea, începând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice. 

În condiţiile în care niciuna dintre solicitările noastre nu au fost soluţionate în mod favorabil de 

către Guvernul României, dimpotrivă, prin adoptarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, salariile bugetariilor din administraţia publică locală au fost 

îngheţate şi a fost interzisă, în mod expres, acordarea tichetelor de masă, cadou şi a voucherelor de 

vacanţă, precum şi a oricăror premii, prime sau bonificaţii, veniturile salariaţilor din administraţia publică 

locală fiind menţinute la acelaşi nivel cu cel din decembrie 2014, în contextul în care aproape toate 

categoriile de personal bugetar (sănătate, asistenţă socială, apărare, învăţământ) au beneficiat de creşteri 

salariale şi îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă,  

Constatând dezinteresul manifestat de către reprezentanţii Guvernului României faţă de 

problemele majore cu care se confruntă salariaţii din sectorul nostru de activitate şi faţă de situaţia 

disperată în care se află aceştia ca urmare a faptului că sunt şi rămân cea mai slab plătită şi discriminată 

categorie de salariaţi din sistemul bugetar,  

Şi nu în ultimul rând, având în vedere că la ultima dintre întâlnirile organizate la nivelul 

Ministerului Muncii, din data de 26.01.2015 cu Ministrul delegat pentru dialog social -  dl. Liviu Marian 

Pop, nu au fost identificate soluţii concrete la revendicările noastre, mai mult decât atât s-au formulat 

răspunsuri evazive şi promisiuni pe termen lung, fără vreo perspectivă reală, 

F.N.S.A. a hotărât declanşarea conflictului colectiv de muncă. 

Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art. 161-163:  Anexăm adresele F.N.S.A. nr. 

16/29.01.2015 şi nr. 192/03.12.2014 

Persoanele delegate să reprezinte F.N.S.A. la conciliere: 

-  Valer SUCIU – preşedinte F.N.S.A. 

-  Gheorghe MORAR – prim- vicepreşedinte F.N.S.A. 
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-  Negrei TIBERIU  – vicepreşedinte F.N.S.A. 

-  Bogdan ŞCHIOP  –  secretar general F.N.S.A. 

- Bogdan Iuliu-Hossu - preşedinte C.N.S. Cartel ALFA - conferderaţia sindicală la care F.N.S.A. 

este afiliată.  

În temeiul art. 168 şi următoarele  din Legea nr .62/2011, vă solicităm să luaţi act de prezenta 

notificare privind declanşarea conflictului de muncă la nivelul sectorului de activitate –administraţie 

publică, şi să dispuneţi convocarea procedurii de conciliere, în condiţiile legii. În cazul refuzului 

concilierii conflictului ori în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind revendicările noastre, 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie va proceda la declanşarea şi organizarea acţiunilor de 

protest, care vor culmina cu greva generală pe termen nelimitat şi vor bloca activitatea în administraţia 

publică locală. 
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