
    
Nr.145 din 14.07.2017 

  
 

                                      Către 

Toate instituţiile şi autorităţile din 

 Administraţia Publică Locală 

 
 

În atenţia: 

        Primarilor/Preşedinţilor de Consiliu judeţean 

        Organizaţiilor Sindicale legal constituite 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), federaţie reprezentativă la 

nivel naţional, pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”,, prin Sentinţa Civilă nr. 

245/S din 15.12.2016 a Tribunalului Braşov, are în componenţa sa sindicate din primării şi 

consilii judeţene de pe întreg teritoriul ţării şi reprezintă interesele tuturor salariaţilor din 

administraţia publică locală. 

În această calitate şi în actualul context legislativ privind salarizarea personalului bugetar, în 

speţă în vederea aplicării art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, conform căruia stabilirea salariilor de bază şi respectiv a salariilor 

lunare a personalului din administraţia publică locală se face „în urma consultării organizaţiei 

sindicale reprezentative la nivel de unitate, sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”, prin 

prezenta dorim să facem câteva precizări prinvind reprezentativitatea organizaţiilor sindicale: 

- Temeiul legal: Legea nr. 62/2011 privind dialogul social; 

- Art. 2 - art 20 din Legea nr. 62/2011 - Organizaţiile sindicale se constituie, se 

organizează şi funcţionează conform legii, şi dobândesc personalitate juridică prin 

hotărâre judecătorească de înfiinţare. Pentru constituirea unui sindicat este necesar un 

număr de cel puţin 15 salariaţi din aceeaşi unitate administrativ teritorială (aparatul 

propriu de specialitate al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din 

serviciile publice din subordinea acestora). Hotărârea judecătorească de înfiinţare 

a sindicatului şi de dobândire a personalităţii juridice, nu echivalează cu 

reprezentativitatea sindicatului la nivel de unitate! 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
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- Art. 41 şi următ: sindicatele legal constituite din cadrul aceluiaşi sector se pot asocia 

în federaţii sindicale. La rândul lor, federaţiile sindicale din sectoare diferite, pot 

forma confederaţiile naţionale sindicale. 

- Art. 51 coroborat cu art. 134, art. 135 şi art. 137 din Legea nr. 62/2011: 

reprezentativitatea organizaţiilor sindicale se contstată exclusiv de către instanţa de 

judecată, în urma unui dosar de reprezentativitate şi constatării îndeplinirii condiţiilor 

legale de reprezentativitate, specifice fiecărui nivel de organizare sindicală – sindicat, 

federaţie, confederaţie.  

- Sindicatul legal constituit într-o unitate poate fi în una din următoarele două situaţii: 

1. Sindicat reprezentativ la nivel de unitate de sine stătător, prin hotărâre 

judecătorească proprie de constatare a reprezentativităţii valabilă 4 ani, în 

condiţiile în care numărul membrilor de sindicat reprezintă cel puţin jumătate 

plus unu (50% + 1) din numărul total de salariaţi din instituţie. Dovada 

reprezentativităţii se face prin hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii 

condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate de acel sindicat. 

2. Sindicat nereprezentativ la nivel de unitate (nu are numărul necesar de membrii 

din totalul salariaţilor şi/sau nu are hotărâre judecatorească de reprezentativitate 

proprie), dar care se bucură de reprezentativitatea federaţiei sindicale la care este 

afiliat, dacă federaţia are o astfel de reprezentativitate. Reprezentativitatea 

federaţie trebuie să fie reprezentativitate la nivel de sector sau de grup de unităţi, 

constatată prin hotărâre judecătorească, valabilă 4 ani, iar unitatea în care este 

organizat sindicatul, sa facă parte din acel sector de activitate (în speţă, sectorul de 

activitate „Administraţie Publică” sau să fie expres menţionat în rândul unităţilor 

din grupul de unităţi pentru care s-a obţinut reprezentativitatea federaţiei 

(constituirea în grupuri de unităţi este specifică sectorul privat sau companiilor 

naţionale, regiilor autonome, mai puţin întâlnit în administraţia publică). Aşadar, 

sindicatul constituit la nivelul instituţiei – unităţii administrativ-teritoriale, care nu 

are reprezentativitate proprie, dobândeşte statutul de partener social în vederea 

reprezentării salariaţilor prin afilierea la federaţia reprezentativă la nivel de 

sector – Administraţie Publică, iar dovada acestui statut se face prin hotărârea 

judecătorească de reprezentativitate a Federaţiei la nivel de sector de 

activitate, însoţită în mod obligatoriu de adeverinţa de afiliere la Federaţia 

reprezentativă şi de desemnarea/mandatarea reprezentanţilorfederatiei la 

nivelul unităţii. În aceasta situaţie, sindicatul afiliat la federaţia reprezentativă şi 

mandatat în acest sens, va participa la negocieri, consultări, discuţii cu angajatorul, 

împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor (instituţie juridică de dreptul 
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muncii, reglementată de art. 221 şi următ. din legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii
1
, în cazul în care nu sunt sindicate representative conform pct. 1) 

- Ca şi concluzie, reprezentativitatea sindicatelor, ca şi atribut care oferă statut de 

pertener social este de două tipuri: 1. reprezentativitate proprie şi totală, prin numărul 

de membri, constatată judecătoreşte, respectiv 2. reprezentativitate dobândită prin 

asociere/afiliere la o federaţie reprezentativă la nivelul de sector din care face parte 

unitatea în cauză. 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), este federaţie 

reprezentativă la nivel naţional, pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”, asadar este 

reprezentativă la nivelul tuturor instituţiior şi autorităţilor administraţiei publice locale. În această 

calitate, F.N.S.A. eliberează adeverinte de afiliere a sindicatelor membre care nu au propria 

reprezentativitate şi desemnează sau mandatează persoanele împuternicite să participle la 

negocieri colective, consultări ale sindicatelor sau comisii constituite în scopul aplicării Legii nr. 

153/2017, acte obligatorii alături de hotărârea judecatorească de reprezentativitate a F.N.S.A. 

Pentru asigurarea legalităţii demersurilor şi principiului consultării organizaţiilor sindicale 

reprezentative in vederea aplicării Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, precum 

şi în orice alte situaţii de negociere colectivă sau consultare a sindicatelor, vă rugăm să verificaţi 

documentele justificative ale sindicatelor din instutuţie, respectiv reprezentativitatea obţinută în 

mod propriu (hotărâre judecătorească prorie de reprezentativitate), sau reprezentativitatea 

dobândită prin afiliere la federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate (adeverinţa de 

afiliere şi mandatare însoţită de hotărârea de reprezentativitate a federaţiei). 

Cu respect,  

                                                

                                                                                                                   Elena-Simina Feneşan-Cadiş 

                        consilier juridic 

                                                                                                      

                                                 
1 Art. 221. – Codul Muncii 

(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative 

conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.  

(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al 

salariatilor.  

(3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. 

http://www.codulmuncii.ro/titlul_7/capitolul_3/art_221_1.html

