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      Nr. 12 din 24.01.2011 

 
 
 
 

              Către 

Toate sindicatele din administraţia publică 

În atenţia liderului de sindicat şi a salariaţilor din sectorul bugetar   
 
 

 

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

la nivel naţional pentru ramura administraţie publică, având în componenţa sa sindicate din 

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

însumând peste 50.000 de membri de sindicat – a transmis Guvernului României, prin Adresa 

nr. 230/08.11.2010 (postată pe site-ul federaţiei www.fnsa.eu/Noutăţi şi 

evenimente/Revendicări FNSA), nemulţumirile şi neregulile care macină administraţia 

publică locală şi toţi salariaţii din acest sector de activitate, precum şi revendicările noastre 

pentru soluţionarea acestor probleme. 

Guvernul României nu a ţinut cont de aspectele semnalate, sfidând şi dispreţuind 

întregul aparat de specialitate din administraţia publică locală şi nu numai, mai mult decât 

atât, a adoptat Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fundurile publice. Prin această lege, pe lângă faptul că nu se revine la salariul dinaintea 

diminuării cu 25%, se anulează prima de vacanţă şi al-13-lea salariu. Practic, aceasta nu este 

o lege de salarizare, ci una pentru diminuări salariale şi interzicerea unor drepturi. În plus,  

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a pesonalului plătit din fonduri publice, prin 

art. 37, desfiinţează voalat contractele şi acordurile colective de muncă şi, în consecinţă, 

mişcarea sindicală. 

Din aceste motive, Biroul Executiv al F.N.S.A., întrunit în şedinţă în data de 

21.01.2011, a hotărât declanşarea conflictului de muncă la nivelul ramurii administraţie 

http://www.fnsa.eu/Nout??i
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publică şi organizarea  acţiunilor de protest de tip grevist, pentru soluţionarea revendicărilor 

noastre şi redobândirea drepturilor pentru salariaţii din acest sector de activitate. 

Solicităm tuturor sindicatelor, liderilor de sindicat şi salariaţilor din 

administraţia publică să demareze de urgenţă procedura pentru strângerea de 

semnături (după modelul postat pe site-ul federaţiei, ataşat prezentei adrese şi transmiterea 

declaraţiei pe propria răspundere a liderului de sindicat, către federaţie, până cel târziu la data 

de 21.02.2011) şi mobilizarea salariaţilor pentru a organiza acţiuni greviste fără 

precedent. 

Dacă nici acum nu sunt motive întemeiate pentru ca toţi salariaţii din 

administraţia publică să acţioneze unitar şi să treacă la acţiuni de protest ferme şi hotărâte 

pentru a-şi cere drepturile garantate de către Constituţia României, rezultatul scontat de către 

reprezentanţii Guvernului României şi anume, compromiterea mişcării sindicale şi privarea 

de orice drept al salariaţilor din sectorul bugetar, va fi realizat, iar soarta noastră va fi 

pecetluită. 

                                 Unitate pentru demnitate! 

 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 3 

Sindicatul……………………………………………………………………… 

Instituţia………………………………………………………………………… 

Nr. salariaţi…………..; Nr. membri de sindicat………….. 

 

Tabel nominal pentru strângere de semnături în vederea declanşării 

acţiunilor de protest organizate de către  Federaţia Naţională a Sindicatelor 

din Administraţie (F.N.S.A.). 
*Calendarul acestor acţiuni de protest va fi stabilit la sfârşitul lunii februarie 2011, de 

către Biroul Executiv al F.N.S.A., în conformitate co mandatul care i-a fost încredinţat de 

către Conferinţa F.N.S.A. din data de 18.11.2010. 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Numele şi Prenumele 

 

Organizarea 

unui miting 

în 

principalele 

regiuni ale 

ţării* 

 

Pichetarea 

simultană 

a sediului 

Curţii de 

Conturi, la 

Bucureşti 

şi a 

camerelor 

de conturi 

judeţene 

 

 

 

Grevă de 

avertisment 

cu 

întreruperea 

programului 

timp de 

două ore 

 

 

 

Grevă 

generală 

 

 

 

 

Semnătura 

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
* - simultan, va fi organizat un miting regional în următoarele oraşe – Bucureşti, Cluj, Iaşi şi 

Timişoara. 
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Sindicatul……………… 

Nr………./din…….2011 

 

 

 

 

        

 

              Către 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Admnistraţie 

D-lui. Valer Suciu – preşedinte 

 

 

 

Subsemnatul/a ……………………………………………………. Preşedinte 

al Sindicatului ………………………………………………………... din instituţia 

…………………………………………., jud. …………………. declar următoarele: 

1. la greva de avertisment sunt de accord să participe un număr de ……….. 

salariaţi, reprezentând ………% din numărul membrilor de sindicat;  

1. la greva generală pe perioadă nedeterminată sunt de accord să participe un 

număr de ……….. salariaţi, reprezentând ………% din numărul membrilor de sindicat; 

Data declanşării acestor acţiuni de protest precum şi momentul încetării sau 

suspendării lor vor fi stabilite de către conducerea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din 

Administraţie. 

 

 

 

 

        Data                                                                    Semnătura şi ştampila 

 
 
 


