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                  COMUNICAT 

                           - Guvernul României desconsideră angajaţii din administraţia publică locală - 

 

Urmare a adresei transmisă de către Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie 

(FNSA) Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care 

solicitam, conform legii, reprezentanţilor Guvernului României să dispună convocarea procedurii 

de conciliere ca urmare a declanşării conflictului de muncă, datotită faptului că niciuna dintre 

revendicările salariaţilor din administraţia publică locală nu a fost soluţionată (adresa poate fi 

consultată accesând site-ul federaţiei: www.fnsa.eu/noutăţi/Comunicat - procedură conciliere şi 

conflict de muncă), am fost înştiinţaţi, printr-o adresă (anexată) trimisă federaţiei noastre de către 

reprezentanţii acestui minister că, în conformitate cu art.157 din Legea nr. 62/2011 revendicările 

federaţiei noastre nu pot face obiectul declanşării unui conflict de muncă deoarece necesită 

adoptarea unei legi sau a unui act normativ. 

Constatăm, încă o dată, dezinteresul manifestat de către guvernanţi faţă de problemele 

salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală, faptul că aceştia sunt 

priviţi drept slujitori care nu au niciun drept. Invocând articolul de lege respectiv Guvernul 

României susţine şi încearcă să inducă ideea ilegalităţii oricărui drept al angajaţilor din 

administraţia publică locală de a recurge la forme de protest ce presupun întreruperea activităţii, ca 

şi ultimă soluţie a acestora de a solicita tratament egal faţă de alte categorii de bugetari, în 

condiţiile în care această categorie este cea mai slab plătită, iar peste 50% dintre salariaţii din acest 

sector de activitate au venitul de până la 950 lei. Prin această atitudine dispreţuitoare faţă de 

problemele noastre ni se confirmă că se încearcă distrugerea mişcării sindicale şi ni se refuză orice 

drept în a solicita ca salariaţii din sectorul nostru de activitate să beneficieze de un trai decent. 

http://www.fnsa.eu/nout??i/Comunicat
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Dorim însă să le reamintim guvernanţilor că cel puţin una dintre revendicările noastre face 

referire la APLICAREA unei legi, şi anume Legea nr. 284/2010, iar cealaltă revendicare a fost 

formulată încă din anul 2014 şi viza tocmai neadoptarea interdicţiei de acordare a tichetelor de 

masă, începând cu anul 2015, revendicare sfidată prin OUG nr. 83/2014 privind salarizarea pe anul 

2015. Conflictul declanşat de către FNSA în sectorul administraţie publică are drept cauză 

neacceptarea niciuneia dintre revendicările noastre (art. 161 lit b din Legea nr. 62/2011). În 

consecinţă, ameninţarea voalată prin care ni se aduce la cunoştinţă despre ilegalitatea conflictului 

de muncă declanşat, nu-şi are obiect. Prin urmare cei care nu respectă legea sunt chiar cei care 

fac apel la respectarea ei! 

Mai mult decât atât, prin refuzul de a parcurge procedura concilierii, ocazie cu care, 

eventual, ni se puteau aduce la cunoştinţă aspectele referitoare la declanşarea acestui conflict,  

Guvernul României, prin reprezentanţii săi, demonstrează, din nou, dacă mai era cazul, lipsa de 

interes pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă salariţii din administraţia 

publică locală. 

Din aceste considerente, le aducem la cunoştinţă că termenul prevăzut de lege pentru 

desfăşurarea concilierii EXPIRĂ în data de 16.02.2015, iar Federaţia Naţională a 

Sindicatelor din Administraţie va proceda la declanşarea şi organizarea acţiunilor de protest, 

într-o primă fază întrerupând programul timp de o jumătate de oră, în data de 20.02.2015, în 

intervalul orar 10-10.30. 

Facem apel către conducătorii instituţiilor publice locale să nu obstrucţioneze demersurile 

salariaţilor care participă la acţiunile noastre şi îi rugăm să înţelegă că formele de protest la care 

recurgem nu sunt îndreptate împotriva conducerii instituţiei şi nu au ca şi scop subminarea bunei 

funcţionări a acesteia. Pe perioada mandatului cu care au fost investiţi de către cetăţeni, 

conducătorii instituţiilor publice locale s-au confruntat cu probleme generate de 

deprofesionalizarea sistemului administrativ, de lipsa de motivare a angajaţilor, fapt ce a 

contribuit, de multe ori, la imposibilitatea de a-si implementa proiectele cu care s-au angajat în faţa 

alegătorilor. 

Angajaţilor din administraţia publică locală, a căror drepturi şi interese le-am reprezentat şi 

le vom reprezenta întotdeauna cu onestitate şi loialitate, le solicităm să dea dovadă de solidaritate 

şi să participe activ la aceste acţiuni de protest, iar organizaţiile care nu au transmis încă tabelul cu 

semnături, să facă acest lucru, în cel mai scurt timp, la numărul de fax: 0264.590.406 sau la adresa 

de mail: contact@fnsa.eu. 

UNITATE PENTRU DEMNITATE! 
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