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      Nr. 88 din 10.10. 2011 

 

 
 
 

                                Către 

Toate sindicatele afiliate 

 

 

 Vă facem cunoscut că, în perioada 06-07.10.2011, a avut loc şedinţa Biroului 

Federal al F.N.S.A., ocazie cu care s-a stabilit strategia şi programul de acţiune ale federaţiei 

noastre în perioada următoare, după cum urmează: 

1. Transmiterea unei solicitări către Preşedintele Curţii de Conturi a României, în 

vederea stabilirii unei întâlniri pentru clarificarea aspectelor legate de acţiunile intreprinse de 

controlorii acestei instituţii şi identificarea unor soluţii pentru stoparea abuzurilor acestora 

(anexată). 

2. Transmiterea unei liste de revendicări către Guvernul României (anexată). 

3.  Stabilirea unui calendar al discuţiilor între Biroul Executiv al F.N.S.A. şi cel al 

,,PUBLISIND’’ în vederea coagulării mişcării sindicale din administraţia publică. 

 De asemenea s-a hotărât ca toate sindicatele care au cotizaţie restantă către 

F.N.S.A. să achite restanţa aferentă anului 2011 iar datoriile de la 31 decembrie 2010 

vor fi luate în discuţie la Conferinţa din luna ianuarie 2012, când va fi luată o hotărâre 

cu privire la acestea. Sindicatele care la 31.12.2011 înregistrează restanţe la plata 

cotizaţiei pe anul în curs, vor fi excluse din F.N.S.A.  

                                             Cu respect, 
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   Nr. 87 din 10.10.2011 

 
 

Către 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

Domnului Nicolae VĂCĂROIU – preşedinte 

 

 

                   Stimate domnule Preşedinte,  

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), reprezentată 

legal prin preşedintele ei Valer Suciu, federaţie reprezentativă la nivelul ramurii administraţie 

publică, are în componenţa sa sindicate constituite la nivelul instituţiilor autorităţilor publice 

locale din toate judeţele ţării, primării şi consilii judeţene, însumând în acest moment peste 

50.000 de membri de sindicat.  

F.N.S.A. este constituită ca organizaţie sindicală la nivelul ramurii administraţie 

publică locală încă din 1995. De atunci şi până în prezent este preocupată de nivelul de trai şi 

de condiţiile de muncă ale salariaţilor din administraţia publică locală, iar unul din 

instrumentele specifice de motivare, dar şi de reglare a discrepanţelor majore între diferitele 

categorii de salariaţi bugetari, a fost dintotdeauna contractul şi acordul colectiv de muncă, 

precum şi categoria drepturilor suplimentare prevăzute de ele. Această practică s-a 

generalizat, a devenit o cutumă în toţi aceşti ani, au fost încheiate contracte şi acorduri 

colective cu drepturi specifice, au fost emise acte adminsitrative cu purtere de lege la nivel 

local (hotărâri de consiliu local/judeţean, dispoziţii ale primarului/preşedintele Consiliului 

judeţean), şi mai mult instanţele de judecată au consfiinţit legalitatea acestor clauze 

contractuale şi au admis irevocabil acţiunile sindicatelor pentru respectarea şi acordarea 

drepturilor prevăzute în contractele şi acordurile colective de muncă. 

În ultima perioadă, mai exact începând cu anii 2008-2009, optica şi interpretările 

controlorilor Curţii de Conturi s-au modificat radical, deşi, reiterăm, era o practică acceptată 

până la acel moment, iar actualele controale ale Curţii de Conturi au ca obiectiv precis tocmai 
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drepturile salariaţilor din administraţia publică locală specifice negocierii colective. In urma 

acţiunilor de verificare, deciziile Camerelor judeţene ale Curţii de Conturi consemnează 

„abateri de la legalitate şi regularitate” în ce priveşte acordarea a divese categorii de drepturi 

prin contractele şi acordurile colective de muncă, deşi autorităţile locale invocă şi justifică 

prin acte legalitatea şi oportunitatea acordării acestora, inclusiv prin hotărâri judecătoreşti. 

Mai mult, contestaţiile soluţionate de Comisia centrală de specilitate a Curţii de Conturi, 

împotriva acestor decizii judeţene, în unele cazuri sunt admise, în altele respinse, deşi au 

aceleaşi considerente şi aceleaşi motive de legalitate, ceea ce denotă o practică neunitară şi 

discriminatorie a Curţii de Conturi, practică ce nu poate fi justificată într-un stat de drept. 

Nu contestăm necesitatea identificării unor soluţii şi a unei practici unitare, dar 

astfel de atitudini şi presiuni, pe lângă faptul că generează foarte multe procese în justiţie la 

nivel de ţară, creează o stare de acută nemulţumire şi revoltă îndreptată împotriva Curţii de 

Conturi, Camerelor de Conturi judeţene şi a contolorilor financiari, şi conduc la o stare de 

incertitudine şi nesiguranţă pe termen mediu şi lung. 

Având în vedere implicaţiile şi consecinţele pe care le au măsurile Curţii de 

Conturi, în actualul context economic şi al politicilor restrictive, precum şi deteriorarea 

condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor din administratia publică locală, 

datorate situaţiei financiare precare, cu implicaţii şi asupra membrilor familiilor 

acestora, prin prezenta reiterăm rugămintea de a programa o întrevedere cu 

reprezentanţii F.N.S.A. pentru a discuta punctual aceste probleme, pentru a vă prezenta 

materialele strânse de noi care denotă o practică neunitară şi inconsecventă în 

controalele Curţii de Conturi, precum şi pentru a identifica împreună posibile soluţii în 

vederea normalizării situţiei. 

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă decizia reprezentanţilor judeţeni ai 

F.N.S.A., întruniţi în şedinţă în perioada 05-07 octombrie 2011, că în cazul în care nu 

veţi da curs invitaţiei noastre ori dacă întâlnirea noastră se va solda cu un eşec, F.N.S.A. 

va trece la acţini de protest specifice mişcării sindicale, în speţă va picheta sistematic 

sediul Curţii de Conturi, iar acolo unde va fi cazul, va invoca abuzul în serviciu a 

controlorilor Curţii de Conturi. 

Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie, vă mulţumim. 
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      Nr. 86 din 10.10. 2011 

 
 

Spre ştiinţă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

                                                                               D-na. Sulfina BARBU – ministru 

                                                                                      Ministerul Administraţiei şi Internelor 

                                                                                        Dl. Constantin Traian IGAŞ – ministru 

                                                                        Ministerul Finanţelor Publice 

                                                                                               Dl. Gheorghe IALOMIŢIANU – ministru 

                                                                                              Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici    

                                                                                  Dl. Andras SZAKAL - preşedinte 
 

 

 

             

 

 

                        Către 

Guvernul României 

Dl. Emil BOC – Prim-Ministru 

 

 

 

Domnule Prim Ministru, 

 

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

reprezentativă la nivel naţional pentru ramura administraţie publică, însumând sindicate din 

primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, vă 

înaintează următoarea listă de revendicări: 

1. Aplicarea Legii nr. 284/2010, începând cu 1 ianuarie 2012 şi, implicit, intrarea 

pe grile de salarizare, în conformitate cu prevederile acestei legi. 

2. Acordarea stimulentelor pentru participanţii în diferitele comisii: disciplină, 

concurs, contestaţii şi paritară. 

3. Acordarea stimulentelor pentru salariaţii care desfăşoară activitate de 

recuperare a creanţelor bugetare, conform O.G. nr.92/2003. 

4. Acordarea celui de al-13-lea salariu. 

5. Acordarea primei de vacanţă. 
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6. Neinterzicerea prin Legea Bugetului de Stat a acordării tichetelor de masă, 

cadou şi vacanţă, pentru salariaţii din administraţia publică. 

Vă solicităm ca în cel mai scurt timp să iniţiaţi discuţii cu reprezentanţii F.N.S.A. 

pe marginea acestor revendicări. 

În cazul în care instituţiile statului nu vor răspunde favorabil solicitărilor noastre, 

vă facem cunoscut că F.N.S.A. va depune toate eforturile pentru ca niciun partid din arcul 

guvernamental să nu beneficieze de sprijinul şi votul salariaţilor din administraţia publică, la 

viitoarele alegeri. De asemenea, vă facem cunoscut că în perioada următoare vor avea loc o 

serie de întâlniri între reprezentanţii federaţiei noastre şi alte federaţii reprezentative din 

administraţia publică pentru stabilirea unui program şi plan de acţiune comun tuturor 

salariaţilor din acest sector de activitate. 

                                            Cu respect, 

 
 
 

                           
 
 
 
 


