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Spre ştiinţă: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

                                    Asociaţia Municipiilor din România 

                              Asociaţia Oraşelor din România  

                                  Asociaţia Comunelor din România 

                                                        Toate instituţiile din administraţia publică locală 

                                                        Toate sindicatele din administraţia publică locală 

 

 

 

                               Către 

                             Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

                               D-lui Liviu-Marian POP – Ministrul delegat pentru Dialog Social 

 

 

                          Domnule Ministru, 

 

Vă facem cunoscut că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie 

(FNSA) - federaţie reprezentativă pentru sectorul administraţie publică, conform Sentinţei 

Civile nr. 206/D/17 septembrie 2012 a Tribunalului Braşov – a hotărât declanşarea conflictului 

de muncă şi a demarat, încă din luna decembrie 2014, procedura pentru strângerea de 

semnături în vederea organizării acţiunilor de protest ca urmare a faptului că niciuna dintre 

solicitările salariaţilor din administraţia publică locală nu au fost soluţionate în mod favorabil 

de către Guvernul României. 

Vă reamintim că FNSA a transmis Primului-ministru şi ministerelor de resort 

revendicările noastre minimale şi decente, după cum urmează: 

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 
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şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii, ceea ce ar implica un impact financiar minim 

asupra bugetului de stat, dar ar 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 anul 2015. 

Cu toate acestea, deşi aproape toate categoriile de personal bugetar (sănătate, 

asistenţă socială, apărare, învăţământ) au beneficiat de creşteri salariale şi îmbunătăţiri ale 

condiţiilor de muncă, salariaţilor din administraţia publică locală nu le-a fost soluţionată niciuna 

dintre revendicări. Dimpotrivă, prin adoptarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, salariile bugetariilor 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. 

Pentru evitarea declanşarii protestelor sindicale în sectorul nostru de 

activitate, vă solicităm să organizaţi, în cel mai scurt timp, o întâlnire între reprezentanţii 

FNSA şi cei ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor 

Publice, în vederea soluţionării cât mai urgente a revendicărilor noastre. De asemenea, vă 

rugăm să invitaţi în cadrul acestei întâlniri şi reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor 

publice locale, şi anume: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia 

Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din 

România, aceste organizaţii având calitatea de reprezentanţi ai angajatorilor salariaţilor din 

administraţia publică locală. 

Aşteptăm cu interes să răspundeţi prompt solicitării noastre, dovedind în 

acest fel că reprezentanţii Guvernului României sunt preocupaţi de soarta şi problemele 

salariaţilor din administraţia publică locală, cea mai slab plătită categorie din rândul 

bugetarilor. 

Cu respect, 

                                                                                                 

 


