
    
  

         
           Nr. 39 din 15.06.2016 

Spre ştiinţă: Toate sindicatele din administraţia publică locală 

                                                                                Toţi salariaţii din administraţia publică locală 

 

Către 

Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor ,,SED LEX” 

Domnului Vasile MARICA – preşedinte 

Federaţia ,,PUBLISIND” 

Domnului Ştefan TEOROC – preşedinte 

Federaţia Salariaţilor din Administraţia Publică Locală şi Centrală ,,COLUMNA” 

Domnului Sorin STAN – preşedinte 

Federaţia Sindicatelor ,,PRO ADMINISTRAŢIE” 

Doamnei Silvia MOLDOVAN – preşedinte 

Sindicatul Administraţiei Publice ,,FORŢA LEGII” 

Domnului Ringo DĂMUREANU - preşedinte 

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici 

Domnului Sebastian OPRESCU - preşedinte 

 

 

Stimaţi colegi,  

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – reprezentativă la 

nivel naţional pentru sectorul ,,Administraţie publică” – a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (prin Adresa nr. 36/13.06.2016, înregistrată la 

MMFPSPV cu nr. 1824/13.06.2016) notificarea privind declanşarea conflictului de muncă la 

nivelul sectorului de activitate pe care îl reprezentăm, ca urmare a refuzului Guvernului 

României de a soluţiona revendicările salariaţilor din primăriile şi consiliile judeţene din ţară. 

Acestea fac referire la: 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
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1. Acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală – 

acolo unde resursele bugetare permit acest lucru. 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 pentru salariaţii din administraţia publică locală. 

3. Ţinând cont de faptul că salariile funcţionarilor publici şi ale personalului contractual 

din administraţia publică locală sunt mai mici decât cele din administraţia publică centrală,  

majoritatea angajaţilor din administraţia publică locală având venituri salariale brute apropiate ca 

valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie (1.250 lei de la 01 mai 2016), 

solicităm majorarea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din 

administraţia publică locală cu 25 %. 

4. Eliminarea în totalitate a Art 3
  
(4) din OUG nr. 20/2016. 

FNSA va organiza următoarele forme de protest: 

- grevă generală de o oră în data de 05.07.2016; 

- grevă generală de o zi în data de 12.07.2016; 

- grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016. 

 Pentru asigurarea unui trai decent salariaţilor din consiliile judeţene şi primăriile de pe 

întreg teritoriul ţării, eliminarea discriminărilor salariale dintre aceştia şi cei care îşi desfăşoară 

activitatea în administraţia centrală, 

Facem pe această cale un apel către organizaţiile dumneavoastră să se solidarizeze şi 

să participe la acţiunile organizate de către FNSA. 

Aşteptăm cu interes hotărârea dumneavoastră. 

Cu respect,  

 

                                               


