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Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) este federaţie reprezentativă 

la nivelul sectorului de activitate ,,Administraţie Publică. Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor 

extrateritoriale’’, conform Sentinţei Civilă nr. 206/D/2012. F.N.S.A. are în componenţa sa sindicate 

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

reprezintă interesele tuturor salariaţilor din administraţia publică din România. 
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În această calitate, solicităm Guvernului României să demareze procedura pentru modificarea 

cadrului legislativ, în vederea acordării unor drepturi pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea 

în administraţia publică locală din România, cunoscut fiind faptul că acestă categorie de bugetari este 

cea mai slab plătită în raport cu celelalte categorii şi, mai mult, este supusă unui regim de 

discriminare în raport cu acestea.  

Precizăm că, prin soluţionarea revendicărilor noastre, Guvernul României nu creează un 

impact major asupra bugetului de stat, având în vedere că majoritatea instituţiilor 

administraţiei publice locale realizează venituri proprii. Modificarea cadrului legislativ care 

vizează acordarea unor drepturi pentru salariaţii primăriilor şi consiliilor judeţene ar fi dovada 

respectării principiilor autonomiei locale şi ale descentralizării. Acestea fac referire la : 

1. Acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală – 

acolo unde resursele şi prevederile bugetare locale permit lucrul acesta. Prin această modificare 

legislativă se elimină discriminările ca din acelaşi buget local al unei instituţii, unii salariaţi 

primesc acest drept iar alţii nu. 

2. Acordarea voucherelor de vacanţă şi salariaţilor din unităţile administraţiei publice 

locale. 

3. Eliminarea Art. 138 din Legea dialogului social nr. 62/2011. 

4. Aplicarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară s personalului plătit din Fonduri 

publice în care valoarea de referinţă să fie 1=1250 Lei. 

Soluţionarea de către Guvernul României a acestor revendicări va contribui la restabilirea 

normalităţii sociale, profesionale şi civice în sectorul de activitate pe care îl reprezentăm şi va 

remedia problemele generate de salarizarea deficitară a personalului din aparatul de specialitate al 

primarului, contribuind la motivarea acestuia şi, în consecinţă, la stoparea exodului profesioniştilor 

care îşi desfăşoară activitatea în primării şi consilii judeţene.  

În vederea identificării celor mai bune soluţii pentru implementarea revendicărilor mai sus 

precizate, solicităm o întâlnire între reprezentanţii organizaţiei noaste şi reprezentanţii Guvernului  

României, în cel mai scurt timp posibil. 

Cu respect, 

                                   


