
    
  

         
           Nr. 54 din 19.07.2016 

  

                                  Către 

Toate sindicatele din administraţia publică locală 

Toţi salariaţii din administraţia publică locală 

 

 

Stimaţi colegi, 

 

Conducerea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), în calitate de 

organizatoare a acţiunilor de protest din data de 05.07.2016 (grevă de o oră) şi 12.07.2016 (grevă de 

o zi) mulţumeşte pe această cale tuturor participanţilor la aceste acţiuni de protest, atât membrilor cât 

şi nemebrilor de sindicat. 

După cum aţi fost informaţi, prin Comunicatul FNSA nr. 53 din 18.07.2016, greva 

generală pe termen nelimitat care urma să fie declanşată azi, 19.07.2016, a fost suspendată până în 

ultima decadă a lunii septembrie. Ȋn această perioadă Guvernul României s-a angajat, prin dl. 

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Vasile DȊNCU, să 

rezolve revendicările noastre cu privire la norma de hrană si voucherele de vacanţă. Ȋn cazul în care 

angajamentele Guvernului României, precum şi termenele de soluţionare a acestora nu vor fi 

respectate, FNSA va declanşa greva generală pe termen nelimitat. 

Pentru buna organizare a acestei acţiuni de protest şi pentru ca ea să aibă efectul scontat, 

vă recomandăm şi, în acelaşi timp, vă solicităm să acţionaţi pentru respectarea următoarelor măsuri: 

 - sindicatele membre ale FNSA care nu au transmis tabelele cu semnături pentru greva  

generală, să facă acest lucru până la data de 15.09.2016; 

- organizaţiile membre ale FNSA să achite cotizaţia la zi, pentru asigurarea fondurilor 

necesare bunei organizări şi funcţionări a federaţiei şi a acţiunilor de protest; în această perioadă, cât 

şi pe durata grevei, membrii Biroului Executiv al FNSA trebuie să efectueze deplasări  în judeţele pe 

care le reprezintă; de asemenea, Preşedintele FNSA, însoţit de 2-4 vicepreşedinţi  vor participa la 

Guvernul României la negocieri şi în comisiile propuse de către domnul Viceprim-ministru, acţiuni 

care atrag după ele consum de resurse financiare; 
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- sindicatele care nu sunt membre ale FNSA şi vor să participe la această acţiune, trebuie 

să solicite afilierea la FNSA şi să transmită tabele cu semnături ale membrilor de sindicat care doresc 

să participe la grevă. Solicităm acest lucru deoarece în conformitate cu art. 186 alin (3) din Legea 

dialogului social nr. 62/2011, sindicatele care nu sunt membre ale organizaţiei sindicale aflată în 

conflict de muncă şi care a organizat acţiuni de protest cu întreruperea activităţii, pot participa la 

grevă maxim o zi, fapt ce s-a consumat în data de 12.07.2016; 

- în instituţiile unde sunt sindicate înfiinţate şi există salariaţi nemembri de sindicat, 

liderii organizaţiei să le solicite acestora să adere la sindicat dacă doresc şi să le explice avantajele 

apartenenţei la organizaţia sindicală, cu atât mai mult cu cât cotizaţia reţinută este deductibilă din 

baza de calcul a impozitului pe venit, conform legii. 

- în instituţiile unde nu sunt înfiinţate organizaţii sindicale, FNSA încurajează şi susţine 

demersurile salariaţilor pentru constituirea unui sindicat, oferind în acest sens toată documentaţia 

necesară constituirii organizaţiei şi afilierii la FNSA, dacă sunt solicitări în acest sens. 

Facem precizarea că, în perioada 21-23 septembrie 2016, va fi convocat Biroul Federal al 

FNSA pentru a analiza modul în care reprezentanţii Guvernului României au soluţionat revendicările 

noastre precum şi pentru a face o nouă inventariere a semnăturilor salariaţilor care vor participa la 

greva generală pe perioadă nedeterminată. 

La acestă şedinţă vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai Guvernului României şi ai 

altor structuri, după cum urmează: 

- dl. Vasile Dîncu – Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice; 

- dl. Dragoş Nicolae Pîslaru – Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice; 

- dl. József Birtalan – Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- Preşedinţii structurilor asociative ale autorităţilor publice locale – Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, 

Asociaţia Comunelor din România. 

- reprezentantul CNS Cartel Alfa. 

Cu respect,  

                            


