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           Nr. 75 din 12.08.2015 

Spre ştiinţă: Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

                                     D-nei Rovana PLUMB – ministru    

                                         Către 

Ministerul Finanţelor Publice 

D-lui Eugen Orlando TEODOROVICI – ministru 

 

Domnule Ministru, 

 

Vă reamintim că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a solicitat, prin 

Adresa nr. 71/10.07.2015 (anexată), deblocarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal pentru 

instituţiile din administraţia publică locală, în vederea punerii în aplicare a unor acte normative ce privesc 

salariaţii din acest sector de activitate. 

La ultima întâlnire care a avut loc la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice (MMFPSPV), în data de 13.07.2015, cu liderii federaţiilor sindicale din administraţie, la 

iniţiativa d-nei Rovana PLUMB – ministru MMFPSPV, partea guvernamentală a promis că va rezolva 

solicitările noastre privind deblocarea plafonului cheltuielilor de personal în instituţiile publice locale, 

după rectificarea bugetului de stat din data de 28.07.2015. Au trecut două săptămâni de la acestă 

rectificare dar instituţiile publice locale nu au primit nicio comunicare în acest sens! 

Vă solicităm, Domnule Ministru, să dispuneţi Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice Judeţene 

să comunice, în cel mai scurt timp, tuturor instituţiilor publice locale, care au cerut acest lucru, 

suplimentarea plafonului cheltuielilor de personal, pentru a putea pune în aplicare situaţiile prezentate de 

către FNSA în Adresa nr. 71/10.07.2015. 

Va aducem la cunoştinţă ca FNSA este în conflict de muncă la nivel naţional şi că în această 

perioadă este în desfăşurare procedura pentru strângerea de semnături în vederea declanşării grevei 

generale pe termen nelimitat în administraţia publică locală din România, sector în care salariaţii nu mai 

pot suporta costurile sociale datorită veniturilor scăzute, situaţie care, suntem convinşi, o cunoaşteţi foarte 

bine. 

Cu respect, 
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