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COMUNICAT 

- Rezoluţia Biroului Federal al FNSA privind 

 organizarea grevei generale de o zi în administraţia publică locală -  

 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), întrunită în şedinţa Biroului 

federal pentru a analiza rezultatul întâlnirii cu reprezentanţii Guvernului României din data de 

23.04.2015, pe marginea revendicărilor salariaţilor din administraţia publică locală, constatând că 

Guvernul României a dat dovadă de aceeaşi indiferenţă faţă de aceştia,  a hotărât următoarele: 

 1. Organizarea în data de 30.04.2015 a grevei generale de o zi în administraţia publică 

locală din România. 

2. Organizarea unui miting la Bucureşti, în data de 27.05.2015, la care să participe minim 

3000 de membri de sindicat. 
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3. Demararea procedurilor pentru strangerea de semnături în vederea declanşării grevei 

generale pe termen nelimitat în administraţia publică locală din România, în a doua parte a anului 

2015. 

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. 

În data de 27.04.2015 FNSA va pune la dispoziţia sindicatelor toată documentaţia necesară 

pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţiile legii a grevei generale de o zi din data de 

30.04.2015. 

Cu respect, 

                                 


