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Strategia şi acţiunile FNSA pentru perioada următoare, 

hotărâte de către Conferinţa federaţiei 

- sinteză - 

 

Principalele căi de acţiune şi obiective ale FNSA în perioada următoare, aşa cum au 

fost ele stabilite în cadrul lucrărilor Conferinţei, sunt axate pe două căi: 

I. Politica federaţiei în plan intern. 

II. Politica federaţiei în plan extern. 

    II.1 Relaţia cu instituţiile statului. 

    II.2 Relaţia cu diferite organizaţii, societăţi şi încheierea unor convenţii. 

 

I. Politica federaţiei în plan intern. 

    1. Obţinerea reprezentativităţii F.N.S.A. 

    2. Reglementarea definitivă a situaţiei privind achitarea de către sindicatele 

membre a cotizaţiei, prevăzută de statut, conform Hotărârii F.N.S.A. nr. 6 din 22.03.2012. 

   3. Redactarea unui contract colectiv cadru la nivel de sector de activitate. 

   4. Continuarea demersurilor pentru demararea invistiţiei privind construirea unui 

centru de formare şi perfecţionare a salariaţilor din administraţia publică, la Baia-Sprie, staţiunea 

Mogoşa.  

   

II. Politica federaţiei în plan extern. 

    II.1 Relaţia cu instituţiile statului. 

   a) Continuarea demersurilor pentru adoptarea unui act normativ privind amnistia 

fiscală a salariaţilor bugetari, care au beneficiat de drepturi incluse in contractele colective, 

acorduri colective şi acte administrative specifice autorităţilor locale. 

    b) Depunerea de plângeri penale împotriva organelor de conrol care fac abuzuri în 

activitatea lor. 
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    c) Demersuri pentru aplicarea cât mai urgentă a Legii nr. 284/2010 şi a 

coeficienţilor de salarizare. 

    d) Solicitarea revenirii la salariile avute înainte de diminuările salariale, 

reacordarea primei de vacanţă, al celui de al 13-lea salariu şi a sporurilor specifice comisiilor de 

specialitate. 

    e) Solicitarea organizării unei întâlniri cu reprezentanţii Guvernului şi a 

ministerelor de resort, în vederea negocierii includerii în legislaţie a posibilităţii acordării altor 

drepturi de natură salarială sau nesalarială prin contractele şi acordurile colective de muncă, 

precum şi a unor prevederi specifice privind protecţia liderilor de sindicat, dialogul social, 

negocierile colective, conflictele de muncă şi organizarea acţiunile de protest. 

 

 

    II.2 Relaţia cu diferite organizaţii, societăţi şi încheierea unor convenţii. 

   a) Susţinerea sindicatelor membre pentru implicarea, la nivel local, în susţinerea 

unui candidat la alegerile locale, în schimbul obţinerii pentru membri de sindicat a unor drepturi 

în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi a nivelului de trai al acestora. 

   b) Încheierea la nivel naţional a unui protocol privind susţinerea unui partid politic 

sau a unei coaliţii de guvernare dispusă să rezolve, în mod favorabil, revendicările federaţiei 

noastre cu privire la legislaţia din domeniu şi la drepturile salariaţilor din administraţia publică. 

  c) Continuarea discuţiilor şi negocierilor privind fuziunea organizaţie noastre cu 

alte federaţii din domeniul nostru de activitate.     

  d) Solicitarea unei întâlniri cu toate structurile asociative ale autorităţilor locale şi 

transmiterea unei adrese comune pentru modificare legislaţiei, în vederea incheierii unui contract 

colectiv cadru la nivelul sectorului nostru de activitate. 

 

 

                                     


