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Către 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 

   Domnului preşedinte Marian OPRIŞAN 

ASOCIAŢIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA 

        Domnului preşedinte executiv Ilie-Gavril BOLOJAN 

ASOCIAŢIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA 

   Domnului preşedinte Nicolae MATEI  

ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

   Domnului preşedinte Emil DRĂGHICI 

 

 

Stimate domnule Preşedinte, 

 

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. 

În virtutea bunei colaborări între structurile noastre, pentru asigurarea unui trai decent 

salariaţilor din administraţia publică locală, dorim pe această cale să vă adresăm invitaţia 

de a participa la o întâlnire a structurilor asociative ale autorităţilor locale din România 

şi federaţia noastră, pentru stabilirea unei strategii comune privind legislaţia specifică 

salariaţilor din sectorul nostru de activitate şi, mai ales, privind salarizarea şi drepturile 

acestora. 

Vă aducem la cunoştinţă că, în luna decembrie 2014, FNSA a demarat procedura 

pentru strângerea de semnături în vederea declanşării acţiunilor sindicale, având ca 

revendicări două puncte pe care le considerăm realizabile, şi anume: 
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1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu anul 2015 a tichetelor de 

masă sau a normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în limita 

bugetelor locale aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituţii 

realizează şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii, ceea ce ar implica un impact 

financiar minim asupra bugetului de stat, dar ar reprezenta o soluţie reală în rezolvarea 

problemelor sociale ale salariaţilor din administraţia publică locală. 

2. Creşteri salariale pentru salariaţii din administraţia publică locală din România 

sau aplicarea Legii nr 284/2010 începând cu anul 2015. 

Considerăm imperativă necesitatea de a ne unifica eforturile în vederea asigurării unui 

trai decent pentru angajaţii din sectorul nostru de activitate, cea mai slab plătită categorie de 

salariaţi din rândul bugetarilor. Prin susţinerea revendicărilor noastre şi sprijinul acordat pentru 

soluţionarea acestora de către structurile pe care le reprezentaţi, veţi contribui la stoparea 

exodului profesioniştilor din instituţiile publice locale şi, implicit, la îmbunătăţirea actului 

administrativ. Toţi aceşti factori contribuie decisiv la modul în care conducătorii instituţiilor 

publice vor reuşi să finalizeze proiectele cu care s-au angajat în faţa cetăţenilor şi pentru care 

aceştia le-au asigurat mandatul. 

Aşteptăm cu interes să ne contactaţi pentru a stabili, în funcţie de programul 

dumneavoastră, data şi locaţia de desfăşurare a întâlnirii noastre. Puteţi face acest lucru la adresa 

de mail: preşedinte@fnsa.eu sau la numărul de telefon 0729.085.940 – Valer SUCIU. 

                                                    Cu respect, 

 
 
 

                                                                                                 

 


