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COMUNICAT 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) s-a întrunit în 

Conferinţă, forul suprem de conducere, în perioada 18-19.11.2010, la Cluj-Napoca. Cu această 

ocazie au fost luate mai multe hotărâri privitoare la organizarea şi funcţionarea federaţiei şi la 

acţiunile organizaţiei noastre din perioada următoare. Facem cunoscute principalele hotărâri 

adoptate, si anume: 

I. Alegerea preşedintelui F.N.S.A. şi a noului  Birou Executiv. 

1. Valer SUCIU – preşedinte. 

2. Dumitru BOBINĂ – secretar general. 

3. Gheorghe MORAR – prim-vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Bihor, Cluj,  

Sălaj,   Satu-Mare. 

4. Romel NEAGU – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Giurgiu, Ilfov, Teleorman 

şi   Municipiul Bucureşti. 

5. Gheorghe TĂNASE – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Argeş, Dâmboviţa, 

Dolj,Prahova, Olt. 

6. Eugenia MUNTEANU – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Brăila, Călăraşi, 

Constanţa, Ialomiţa, Tulcea. 

7. Tiberiu NEGREI – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Arad, Caraş-Severin, 

Hunedoara, Mehedinţi, Timiş. 

8. Sofia DRAGOŞ – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Alba, Gorj, Mureş, Sibiu, 

Vâlcea. 

 9. FERENCZ Tibor-Lajos – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Braşov, Buzău, 

Covasna, Harghita, Vrancea. 

10.  Gabriela CHISĂLIŢĂ – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Bacău, Galaţi, Iaşi, 

Neamţ, Vaslui. 
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11. Liviu POP – vicepreşedinte, răspunde de judeţele: Bistriţa-Nasăud, Botoşani, 

Maramureş, Suceava. 

    II. Declanşarea conflictului de muncă. 

F.N.S.A. a transmis Guvernului României, prin adresa nr. 230/08.11.2010, postată pe 

site-ul federaţiei (www.fnsa.eu/noutăţi/Revendicări F.N.S.A.), nemulţumirile şi neregulile care 

macină administraţia publică locală precum şi revendicările noastre pentru rezolvarea acestor 

probleme, şi anume: 

1. Începând cu 01.01.2011 să se revină la veniturile salariale avute de către 

personalul angajat în administraţia publică locală la 31.12.2009, păstrarea celui de al-XIII-lea 

salariu şi a primei de vacanţă. 

2. Includerea în art. 5’ din Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal 

din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi 

a salariaţilor din administraţia publică locală, care au atribuţii în colectarea creanţelor bugetare. 

3. Respectarea acordurilor şi contractelor colective de muncă, încheiate la nivelul 

instituţiilor publice locale, conform Constituţiei României şi a Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu privire la autonomia locală. 

4. Eliminarea imixtiunilor şi a abuzurilor făcute de către unii oameni politici în 

mişcarea sindicală şi asupra liderilor sindicali, prin instituirea de sancţiuni drastice împotriva 

acestora, care să ducă până la pierderea funcţiei sau a demnităţii publice. 

5.  Depolitizarea instituţiilor publice, până la nivelul funcţiei de prefect. 

III. În perioada 22.11.2010 – 20.01.2011 se vor strânge semnături pentru 

declanşarea grevei de avertisment şi a grevei generale pe termen nelimitat. 

IV. Declanşarea acţiunilor de protest greviste, după data de 20.01.2011. 
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