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                                       Către 

Guvernul României 

Domnului Dacian CIOLOŞ – prim-ministru 

Ministerul Finanţelor Publice 

Doamnei Anca-Dana DRAGU – ministru 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Domnului Vasile DȊNCU - ministru 

 

 

    

Vă facem cunoscut că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) este 

federaţie reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul „Administraţie publică’’, conform Sentinţei 

Civile nr. 206/D/17 septembrie 2012 a Tribunalului Braşov, are în componenţa sa sindicate din 

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

aproximativ 40000 de membri de sindicat. 

Ȋn această calitate, salutăm intenţia Guvernului României privind elaborarea unui plan 

pentru reforma statului şi modernizarea administraţiei şi ne exprimăm speranţa că acesta va respecta 

cu adevarat principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.  
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Considerăm esenţială includerea în comisia inter-ministerială care va elabora planul de 

reformă a sectorului de activitate pe care îl reprezentăm a federaţiilor sindicale REPREZENTATIVE 

la nivel naţional. 

Ȋn baza principiilor descentralizării şi autonomiei locale, vă solicităm să prevedeţi în 

Legea bugetului de stat pe anul 2016 posibilitatea ca instituţiile din administraţia publică locală 

din România să acorde, din veniturile proprii, tichete/vouchere de vacanţă şi tichete de masă. 

Această măsură ar contribui la restabilirea echităţii sociale între salariaţii care îşi desfăsoară 

activitatea în administraţia publică locală şi celelalte categorii de bugetari, ştiut fiind faptul că 

personalul din consiliile judeţene, primăriile şi instituţiile subordonate acestora este cea mai slab 

plătită categorie de salariaţi din sectorul bugetar. 

Cu respect, 

 

                                                                                                                 

 


