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                  Către 

Toţi salariaţii din administraţia publică locală din România 

 

 

 

Stimaţi colegi, 

 

Referitor la întâlnirea din această  săptămână a reprezentanţilor Guvernului României cu 

federaţiile din administraţia publică locală, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

1. Subiectul principal al discuţiilor l-a reprezentat proiectul unei noi legi a salarizării 

unitare. In cadrul acestui punct, FNSA a susţinut necesitatea aplicării Legii nr. 284/2010 la care să 

fie aduse unele corecţii iar valoarea punctului de referinţă să fie 1=1250. Din păcate, Guvernul 

României nu a furnizat un plan concret privind aplicarea acesteia, data de la care va intra în vigoare 

etc, preferând să continue discuţiile în cadrul unor întâlniri viitoare. Din punctul nostru de vedere, 

aceasta reprezintă o încercare de a canaliza atenţia organizaţiilor sindicale din administraţia publică 

locală spre proiecte fără finalizare iar salariaţii din primăriile şi consiliile judeţene din România vor 

rămâne în continuare cea mai slab plătită categorie din sectorul bugetar. 

2. FNSA a susţinut, în conformitate cu planul de acţiuni stabilit, acordarea normei de 

hrană şi a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din administraţia publică locală, ca şi măsuri 

compensatorii pentru salariaţii pe care îi reprezentăm, până la intrarea în vigoare a unei legi unitare 

de salarizare. Demersul nostru este justificat de faptul că în cursul acestui an toate categoriile de 

salariaţi din sectorul bugetar au beneficiat de unele creşteri salariale sau de acordarea unor drepturi 

de natură salarială, exceptie făcând salariaţii din primării şi consilii judeţene.  

Guvernul României refuză însă acordarea acestor drepturi! 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
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 Profitând de lipsa de reacţie a celorlalte organizaţii  sindicale din administraţia publică 

locală, de faptul că FNSA este singura organizaţie care a recurs la acţiuni de tip grevist pentru 

obţinerea şi câştigarea dreptului salariaţilor din administraţia publică la un trai decent, 

nediscriminatoriu în raport cu alte categorii de bugetari şi, în special, cu cei din administraţia publică 

centrală şi pe lipsa de mobilizare a salariaţilor, Guvernul României desconsideră, încă odată, 

salariaţii din primăriile şi consiliile judeţene de pe întreg teritoriul ţării. Vă reamintim că FNSA  este 

singura organizaţie din administraţia publică locală din România care a recurs la acţiuni de protest de 

tip grevist pentru obţinerea unor drepturi cuvenite salariaţilor pe care îi reprezentăm, în timpul 

tuturor guvernelor care s-au perindat la conducerea ţării în ultimii ani, indiferent de culoarea politică 

a acestora (de exemplu, în cursul anului trecut, urmare a acţiunilor de protest organizate de către 

federaţia noastră,  a fost eliminat plafonul cheltuielilor cu personalul  şi s-a obţinut o creştere 

salarială de 12%, urmată de una de 10%). Toate acestea au fost posibile datorită implicării 

salariaţilor în acţiunile de protest, susţinerii acestora şi unităţii de care am dat dovadă. 

Având în vedere cele precizate mai sus, deoarece şi acest Guvern al României dovedeşte  

lipsa de interes pentru soluţionarea situaţiei dezastroase în ceea ce priveşte salarizarea administraţiei 

publice locale, 

 FNSA va proceda la continuarea acţiunilor de protest începute în acest an şi va 

organiza, începând cu 31.10.2016 – grevă generală pe termen nelimitat ( în data de 05.07.2016 a 

avut loc greva de avertisment iar în data de 12.07.2016 a avut loc greva de o zi). 

Această acţiune va avea efect doar dacă vom da dovadă, încă odată, de unitate iar 

salariaţii, membri sau nemembri de sindicat, vor conştientiza că doar împreună vor reuşi. Ȋn speranţa 

că la acest demers al FNSA va participa majoritatea salariaţilor, vă mulţumim şi vă asigurăm că vom 

reprezenta întotdeauna cu onestitate şi sinceritate salariaţii din administraţia publică locală. 

UNITATE PENTRU DEMNITATE! 

 

              

 

 

 

 


