
    
  

         
           Nr 57 din 23.07.2016 

 

                           Către 

Asociaţia Municipiilor din România (A.M.R.) 

Ȋn atenţia Domnului Robert NEGOIŢĂ – preşedinte 

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Având în vedere protocolul semnat între Federaţia Naţională a Sindicatelor din 

Administraţie (F.N.S.A.) şi Asociaţia Municipiilor din România (A.M.R.) prin care organizaţiile 

noastre au demarat colaborarea în vederea realizării unor obiective pentru asigurarea unui trai decent 

salariaţilor pe care cele două structuri îi reprezintă, îmbunătăţirea actului administrativ, eliminarea 

tuturor factorilor care contribuie negativ la eforturile conducătorilor instituţiilor publice locale si 

personalului de a-şi finaliza proiectele pentru care s-au angajat în faţa cetăţenilor și în vederea 

stopării exodului profesioniştilor din administraţia publică locală, 

Vă rugăm ca, în cadrul întâlnirilor de lucru pe care A.M.R.-ul le va avea cu 

reprezentanţii Guvernului României, să susţineţi revendicările salariaţilor din primăriile şi consiliile 

judeţene de pe întreg teritoriul ţării, aşa cum au fost stabilite de comun acord în protocolul menţionat 

(Anexa I ataşată), şi anume: 

1. Acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală – 

acolo unde resursele şi prevederile bugetare locale permit lucrul acesta. Prin această modificare 

legislativă se elimină discriminările ca din acelaşi buget local al unei instituţii, unii salariaţi primesc 

acest drept iar alţii nu. 

2. Acordarea voucherelor de vacanţă şi salariaţilor din unităţile administraţiei publice 

locale. 

3. Eliminarea art. 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011. 

4. Aplicarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

Fonduri publice. 
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5. Constituirea fondului de premiere în limita a 10% din fondul de salarii; acordarea de 

premii anuale din economiile la fondul de salararii; 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. 

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

incompatibilităţi stabilite prin legi speciale. 

Vă informăm că, în prezent, FNSA se află în conflict de muncă deschis cu Guvernul 

României deoarece nu au fost soluţionate revendicările salariaţilor din administraţia publică locală, 

organizând greva de avertisment de o oră, în data de 05.07.2016 şi grevă generală de o zi, în data de 

12.07.2016. Următoare acţiune de protest urmează a fi declanşată în ultima parte a lunii septembrie 

2016, şi anume greva generală pe termen nelimitat, dacă până atunci Guvernul României nu va 

soluţiona revendicările  noastre. 

Cu respect,   
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