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           Nr. 71 din 10.07.2015             

                                                                                         Spre ştiinţă: Toate instituţiile din administraţia publică locală 

                                                                                                                            Toate sindicatele din administraţia publică locală 

                                                                                                                            CNS ,,Cartel Alfa’’ 

 

                               Catre  

Ministerul Finanţelor Publice 

D-lui Eugen Orlando Teodorovici – ministru 

  

  Domnule Ministru, 

 

  Vă facem cunoscut că Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie - FNSA este 

federaţie reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul Administraţie publică, are în componenţa sa 

sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii înfiinţate în subordinea acestora de pe întreg teritoriu 

ţării şi reprezintă interesele  tuturor salariaţilor din administraţia publică. 

           În această calitate vă solicităm să dispuneţi suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor 

de personal pentru instituţiile publice care au solicitat sau solicită acest lucru, justificând aceasta pentru 

rezolvarea uneia sau a mai multor situaţii, dintre cele ce urmează: 

- insuficienţa plafonului pentru învăţământul preuniversitar de stat, neexistând o corelare 

între costul/elev, sumele defalcate din TVA si plafonul de salarii; 

- punerea in aplicare a actelor normative privind norma de hrană pentru poliţia locală; 

- majorarea salariilor cu 100 lei pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea in creşe, 

conform OUG nr. 70/2014; 

- pentru plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, datorită cresterii salariului 

minim pe economie; 

- pentru personalul din cadrul compartimentelor de asistenţă socială şi personalul cabinetelor 

medicale şcolare, datorită creşterilor salariale cu 100 lei în anul 2015; 
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- punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 27/2015 pentru majorarea salariilor în 

administraţia publică locală, cu pana la 12%, începând cu 1 august 2015; 

- pentru promovarea salariaţilor în grad superior pentru funcţionarii publici şi în grade sau 

trepte profesionale pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile prevazute de lege pentru 

acest lucru etc. 

După cum aţi observat, FNSA solicită să dispuneţi sau să aprobaţi suplimentarea plafonului 

maxim al cheltuielilor de personal, pentru institutiile care solicită acest lucru, în vederea punerii în 

aplicare a unor acte normative aprobate de către Guvernul Romaniei sau a legislatiei specifice, Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi a legislaţiei muncii. 

              Facem precizarea că pentru foarte multe instituţii publice din Romania, nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal repartizat pentru anul 2015 este cu mult sub plafonul maxim al cheltuielilor de 

personal alocat pentru anul 2014. 

Cu respect, 

 

 


