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           Nr.49 din 27.04.2015 

 

Spre ştiinţă: Toate sindicatele din administraţia publică locală 

Toate instituţiile din administraţia publică locală 

 

 

 

                     Precizări privind organizarea grevei generale de o zi din data de 

30.04.2015    

 

 

 

1. Organizator: Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) 

2. Responsabili pentru buna desfăşurare şi organizare a acestei acţiuni – membrii 

Biroului executiv al FNSA, membrii Biroului federal al FNSA şi liderii de sindicat din 

fiecare instituţie. 

3. Data şi perioada de desfăşurare a acestei acţiuni: 30.04.2015, pe toată durata 

programului de lucru. 

4. Liderii de sindicat sau reprezentanţii salariaţilor vor înştiinţa conducătorul instituţiei şi 

inspectoratul teritorial de muncă (acestă înştiinţare trebuie să fie trimisă în cursul zilei de 

luni, 27.04.2015 până la sfîrşitul programului!) despre organizarea acestei acţiuni folosind 

modelul anexat (acesta a fost postat şi pe site-ul federaţiei noastre, în format word, pentru a 

putea facilita completarea si transmiterea lui cât mai urgent – www.fnsa.eu/noutăţi/Precizări 

privind organizarea grevei generale de o zi din data de 30.04.2015). 

5. Va fi înştiinţată mass-media locală şi vor fi organizate pe plan local de către liderii de 

sindicat, în data de 28.04.2015,  conferinţe de presă la care vor fi prezentate nemulţumirile 

noastre (adresele conţinând demersurile şi problemele salariaţilor din administraţia publică 

locală au fost postate pe site-ul fnsa, vă rugăm să le descărcaţi de acolo şi să vă folosiţi de ele 

ca şi material de discuţie). Acolo unde nu există posibilitatea ca aceste conferinţe să fie 

organizate la sediul sindicatului sau în instituţie, vă rugăm să contactaţi filiala judeţeană a 

http://www.fnsa.eu/nout??i/Preciz?ri
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CNS ,,Cartel Alfa’’, pentru a solicita preşedintelui de filială să vă pună la dispoziţie un spaţiu 

pentru organizarea acestei conferinţe şi să participe alături de dumneavoastră la acest 

eveniment. Precizăm că orice lider de sindicat care va fi invitat să participe la emisiuni tv 

având ca subiect acţiunea de protest organizată în data de 30.04.2015 şi nemulţumirile 

noastre, are acordul FNSA şi este împuternicit să reprezinte federaţia noastră în relaţiile 

cu mass-media. Vă rugăm însă ca în cadrul acestor emisiuni să nu vă exprimaţi opinii 

politice personale şi să evitaţi subiecte ce ţin de sfera politicului, discutînd doar despre 

problemele salariaţilor din administraţia publică locală şi revendicările federaţiei noastre.  

6. Va fi postat anunţul despre acest protest la toate intrările din instituţie şi la centrele de 

relaţii cu publicul – model anexat. 

7. Pe perioada protestului va fi întreruptă orice activitate în instituţie asigurându-se doar 

relaţia cu reprezentanţii mass-media. 

8. După protest liderii de sindicat sau reprezentanţii salariaţilor vor transmite federaţiei 

noastre dacă au avut loc incidente în desfăşurarea acţiunii de protest, precum şi opiniile 

exprimate în mass-media locală. 

            Detalii suplimentare: Bogdan Şchiop – secretar general al FNSA – 0729.085.942. 
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Antet Sindicat 

(!!!acesta este un model, trebuie adaptat, şi făcut separat pentru cele doua instituţii) 

                     

                Către 

Dl/D-na..........................................  

Primar/Preşedinte al Consiliului judeţean/municipiului/orasului/comunei 

Inspectoratul teritorial de muncă ........... (judeţul) 

 

 

Vă facem cunoscut că, prin Adresa nr. 17 din 29.01.2015 a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor 

din Administraţie (FNSA), înregistrată la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) cu numărul 3422/30.01.2015 (varianta scanată ce conţine 

numărul de înregistrare este postată pe site-ul federaţiei – www.fnsa.eu/Noutati/Comunicat - 

procedura conciliere şi conflict de munca) FNSA a notificat MMFPSPV că a declanşat conflictul de 

muncă la nivel naţional pentru administraţia publică locală.  

În condiţiile în care niciuna dintre revendicările noastre nu au fost soluţionate în mod 

favorabil de către Guvernul României, 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,  

Constatând dezinteresul manifestat de către reprezentanţii Guvernului României faţă de 

problemele majore cu care se confruntă salariaţii din sectorul nostru de activitate şi faţă 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,  

Având în vedere comunicatul ce conţine Rezoluţia Biroului federal al FNSA (anexat) 

FNSA organizează, în data de de 30.04.2015, grevă generală cu întreruperea activităţii 

pe toată durata programului în primării, consilii judeţene şi instrituţii subordinate acestora de 

pe întreg teritoriul ţării. În consecinţă vă aducem la cunoştinţă că membrii de sindicat ai Consiliului 

judeţean/Primăriei municipiului/oraşului/comunei…….vor participa la această acţiune. 

Cu respect,  

                 Data                                               Preşedinte de sindicat/Reprezentant al salariaţilor 

 

       __________________                                                           _______________________ 

                                                                                                    (nume, semnătura şi ştampila)   

 

 

http://www.fnsa.eu/Noutati/Comunicat
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Nr. 45 din 24.04.2015 

 

 

 

Spre ştiinţă: Guvernului României 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Ministerului Finanţelor Publice 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Structurilor asociative ale autorităţilor publice locale 

Tuturor instituţiilor din administraţia publică locală 

Tuturor sindicatelor din administraţia publică locală 

C.N.S. ,,Cartel Alfa’’ 

 

 

 

 

COMUNICAT 

- Rezoluţia Biroului Federal al FNSA privind 

 organizarea grevei generale de o zi în administraţia publică locală -  

 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), întrunită în şedinţa Biroului 

federal pentru a analiza rezultatul întâlnirii cu reprezentanţii Guvernului României din data de 

23.04.2015, pe marginea revendicărilor salariaţilor din administraţia publică locală, a hotărât 

următoarele: 
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 1. Organizarea în data de 30.04.2015 a grevei generale de o zi în administraţia publică 

locală din România. 

2. Organizarea unui miting la Bucureşti, în data de 27.05.2015, la care să participe minim 

3000 de membri de sindicat. 

3. Demararea procedurilor pentru strangerea de semnături în vederea declanşării grevei 

generale pe termen nelimitat în administraţia publică locală din Romînia, în a doua parte a anului 

2015. 

Revendicările minimale şi decente ale categoriei de bugetari pe care îi reprezentăm, 

sunt: 

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. 

În data de 27.04.2015 FNSA va pune la dispoziţia sindicatelor toată documentaţia necesară 

pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţiile legii a grevei generale de o zi din data de 

30.04.2015. 

Cu respect, 
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30 APRILIE 2015 

GREVĂ GENERALĂ 

 cu întreruperea activităţii timp de o zi 

REVENDICĂRI: 

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. 

FNSA cere scuze tuturor cetăţenilor pe care-i deservesc salariaţii din administraţia 

publică locală prentru acţiunea extremă la care a fost obligată să recurgă din cauza nepăsării 

Guvernului României faţă de situaţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în primării şi 

consilii judeţene. 
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