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           Nr. 33 din 10.03.2015 

 

 

                      În atenţia tuturor salariaţilor din administraţia publică locală 

               - continuare acţiuni de protest -   

 

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

Guvernului României, prin Adresa nr. 30/24.02.2015 (anexată) să dispună, până în data de 6 martie, 

convocarea unei întâlniri cu reprezentanţii FNSA în vederea soluţionării revendicărilor salariaţilor din 

administraţia publică locală, ca urmare a declanşării conflictului colectiv de muncă (adresa privind 

înştiinţarea cu privire la această formă de protest este postată pe site-ul FNSA – 

http://www.fnsa.eu/Articole/Comunicat-procedura-conciliere-si-conflict-de-munca) şi a organizării, în 

data de 20.02.2015, a acţiunii  prin care a fost interupt programul de lucru, timp de o jumătate de oră, în 

primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării. 

Având în vedere că, până la această dată, reprezentanţii Guvernului României nu au dat 

curs solicitărilor şi doleanţelor angajaţilor din sectorul nostru de activitate, dovedind, încă o dată, dacă 

mai era cazul, lipsa de interes pentru rezolvarea problemelor grave în ceea ce priveşte salarizarea şi 

drepturile angajaţilor care îşi desfăşoara activitatea în administraţia publică locală, 

FNSA va continua acţiunile de protest şi va organiza greva generală cu 

întreruperea activităţii timp de o zi  în instituţiile din administraţia publică locală.  

Solicităm tuturor salariaţilor să completeze tabelul cu semnături în vederea 

participării la această formă de protest şi să-l transmită federaţiei noastre, până cel târziu în data 

de 10.04.2015, la următoarele date de contact: fax - 0264.590.406 sau email – contact@fnsa.eu. 

Menţionăm că după centralizarea tabelelor ce conţin acordul salariaţilor privind 

participarea la această acţiune de protest, Biroul executiv al FNSA va stabili data în care se va 

desfăşura protestul (în a doua parte a lunii aprilie) iar sindicatele şi angajaţii din administraţia publică 

locală din România vor fi înştiinţaţi în timp util despre aceasta. De asemenea, în vederea evitării 

situaţilor neplăcute care pot apărea datorită obligativităţii, conform legii, a suspendării raportului de 

serviciu al funcţionarilor publici care participă la acţiunea de protest, sugerăm acestora să solicite  

luarea unei zile de concediu de odihnă, concediu fără salariu sau a unei zile de recuperare în contul 

orelor suplimentare prestate. 

http://www.fnsa.eu/Articole/Comunicat-procedura-conciliere-si-conflict-de-munca
mailto:contact@fnsa.eu
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 Facem pe această cale apel către toate organizaţiile sindicale din administraţia publică 

locală din România să se alăture organizaţiei noastre şi acţiunilor de protest la care participă colegii lor 

reprezentanţi de către FNSA - cea mai mare federaţie din administraţia publică locală din România.  

Doar împreună, uniţi într-o singură organizaţie sindicală a cărei specific este strict 

reprezentarea intereselor salariaţilor din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora 

de pe întreg teritoriu ţării, putem face ca angajaţii din administraţia publică locală din România să 

fie în siguranţă, puternici si solidari! 

 

Model tabel pentru strangere de semnături: 

___________________________________________________________________________________ 

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

Nr. salariaţi ……….. 

Nr. membri de sindicat ……… 

 

TABEL NOMINAL  

 

pentru strângere de semnături în vederea participării la greva generală de o zi, care va avea loc la o dată 

stabilită de către Biroul executiv al FNSA pentru a doua parte a lunii aprilie, după centralizarea 

numărului de semnături. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

 

SUNT DE 

ACORD 

 

 

 

SEMNĂTURA DA NU 

     

     

     

 

                                                                  Preşedinte sindicat 

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

                                                                                                          Semnătură şi ştampilă 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Cu respect,  
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           Nr. 30 din 24.02. 2015 

 

                                                                  Spre ştiinţă: Toate instituţiile din administraţia publică locală din România 

                                                                                          Toate sindicatele din administraţia publică locală din România 

 

 

 

Către, 

   Guvernul României 

Dl. Victor-Viorel PONTA – Prim-ministru 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

D-na Rovana PLUMB – Ministru 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Dl. Liviu Nicolae DRAGNEA – Ministru 

 

 

 

 Sindicatele afiliate la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) au 

întrerupt, vineri, 20.02.2015, în intervalul orar 10-10
30

, programul de lucru în primării, consilii judeţene 

şi instituţii subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării, în semn de protest faţă de modul în care 

Guvernul României a înţeles să soluţioneze problemele grave cu care se confruntă salariaţii din acest 

sector de activitate. 

Revendicările minimale şi decente ale categoriei de bugetari pe care îi reprezentăm, sunt: 

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. 

Constatăm cu surprindere că, după această acţiune de protest extremă, singura preocupare a 

reprezentanţilor Guvernului României a fost aceea de a deplânge, prin intermediul mass-media, 

salarizarea deficitară a aparatului din administraţia centrală (guvern, ministere etc), din care şi ei fac 
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parte, fără a lua în considerare administraţia publică locală. Vă reamintim că peste 50% din salariaţii 

care îşi desfăşoară activitatea în primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora au 

venituri de până în 975 lei (salariul minim pe economie) datorită politicilor discreţionare în ceea 

ce priveşte salarizarea.  

Continuând politicile vechiului guvern prin care vă manifestaţi dezinteresul faţă de 

problemele salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală, dovediţi că din 

punctul de vedere al Guvernului României salariaţii pe care îi reprezentăm sunt de fapt o masă de 

slujitori care nu are niciun drept. 

Dezinteresul manifestat faţă de această categorie de salariaţi reiese şi din atitudinea 

reprezentanţilor Guvernului României referitoare la organizarea procedurii de conciliere a conflictului 

de muncă declanşat, în sensul că aceasta nu a avut loc, mai mult decât atât, reprezentanţii 

guvernamentali au încercat să inducă ideea, printr-o adresă transmisă federaţiei noastre, că acest 

conflict nu este declanşat în condiţiile legii. 

Din aceste considerente, vă solicităm, ca până în data de 6 martie 2015 să organizaţi o 

întâlnire cu reprezentanţii federaţiei noastre, la care să fie prezenţi reprezentanţi cu putere de decizie 

în cadrul Guvernului României, pentru a veni în sprijinul salariaţilor din administraţia publică locală, 

oferind soluţii şi termene concrete pentru soluţionarea revendicărilor noastre minimale. 

 În caz contrar FNSA va iniţia, în luna martie, procedura de consultare a membrilor 

de sindicat, în vederea obţinerii acordului scris al acestora pentru declanşarea grevei generale în 

administraţia publică locală din România. 

Cu respect, 

                                                                                                 

 

 


