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SCRISOARE DESCHISĂ 
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Domnule Preşedinte 

                   

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

reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul administraţie publică, conform Sentinţei Civile nr. 

206/D/17 septembrie 2012 a Tribunalului Braşov, are în componenţa sa sindicate din primării, 

consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării si însumează 

aproximativ 40000 de membri de sindicat. 

           Vă aducem la cunoştinţă că FNSA a hotărât, în luna decembrie 2014, declanşarea 

acţiunilor de protest ca urmare a faptului că niciuna dintre solicitările salariaţilor din administraţia 

publică locală nu au fost soluţionate în mod favorabil de către Guvernul României. Dimpotrivă, 

prin adoptarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2015, salariile personalului din administraţia publică locală au fost îngheţate şi a fost 

interzisă, în mod expres, acordarea tichetelor de masă, cadou şi a voucherelor de vacanţă, precum 

şi a oricăror premii, prime sau bonificaţii, veniturile salariaţilor din acest sector de activitate fiind 

menţinute la acelaşi nivel cu cel din decembrie 2014, contrar principalelor noastre revendicări, în 

contextul în care aproape toate categoriile de personal bugetar (sănătate, asistenţă socială, apărare, 

învăţământ) au beneficiat de creşteri salariale şi îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă. 

Aceste forme de protest au la bază dezinteresul manifestat de către reprezentanţii 

Guvernului României faţă de problemele majore cu care se confruntă salariaţii din sectorul nostru 
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de activitate, de situaţia disperată în care se află aceştia ca urmare a faptului că sunt şi rămân cea 

mai slab plătită şi discriminată categorie de salariaţi din sistemul bugetar, toate acestea generând 

situaţii de un dramatism fără precedent. În esenţă, revendicările noastre minimale şi decente, 

transmise de nenumărate ori Guvernului României, însoţite de propuneri şi soluţii concrete, fără 

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

publice locale realizează venituri proprii, vizează: 

1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu anul 2015 a tichetelor de 

masă sau a normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în limita 

bugetelor locale aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituţii realizează 

şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii. 

2. Creşteri salariale şi pentru salariaţii din administraţia publică locală din 

România sau aplicarea, începând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice. 

Salutăm declaraţiile dumneavoastră venite în sprijinul personalului angajat în 

sectorul de activitate pe care îl reprezentăm şi vă adresăm pe această cale, Domnule 

Preşedinte, rugămintea de a uza de toate prerogativele constituţionale pentru a soluţiona 

problemele acestei categorii de salariaţi, cu atât mai mult cu cât, până de curând, v-aţi 

confruntat în calitate de conducător al unei instituţii din administraţia publică locală cu 

problemele generate de salarizarea deficitară şi insuficientă a personalului din aparatul de 

specialitate al primarului, cu lipsa de motivare a acestuia şi, în consecinţă, cu exodul 

profesioniştilor care îşi desfăşoară activitatea în primării. Sprijinul acordat angajaţilor din 

administraţia publică locală va avea ca şi consecinţă restabilirea normalităţii sociale, 

profesionale şi civice în acest sector de activitate. 

Cu respect, 

                                                                      

 


