
                   

 

                  

 

                              Către 

                                         Toate sindicatele din administraţia publică 

 

 

                       Stimaţi colegi, 

 

 Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie - FNSA, Federaţia Sindicatelor 

din Administraţia Locală - SED LEX, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică - 

PUBLISIND şi Federaţia Sindicatelor Pro Administraţie din România - FSPAR – în numele 

membrilor de sindicat pe care îi reprezintă - au notificat Guvernul României şi au solicitat 

convocarea procedurii de conciliere, în conformitate cu Legea nr.62/2011, înaintând o listă de 

revendicări, după cum urmează: 

- corelarea prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice cu legislaţia specifică funcţiei publice şi legislaţia muncii, punerea în 

aplicare a acesteia în regim de urgenţă în anul 2015; 

- reacordarea drepturilor suspendate (plata orelor suplimentare, premii, salarii de 

merit) şi a drepturilor abrogate (al -13-lea salariu şi prima de vacanţă); 

- deblocarea nivelului de salarizare în plată pentru funcţii similare de la nivelul treptei 

trei de salarizare din 2010; 

- acordarea tichetelor de masă şi a tichetelor de vacanţă (tichetele de vacanţă pentru 

administraţia publică locală pot fi acordate doar dacă va fi modificată OUG nr.83/2014); 

- dreptul la negociere colectivă prin eliminarea art.138 din Legea dialogului social 

nr.62/2010. 



Întrucât până la această dată Guvernul României nu a dat curs solicitărilor noastre şi 

nu a soluţionat revendicările salariaţilor din admninistraţia publică locală, Federaţiile demarează 

procedura pentru strângerea de semnături în vederea organizării şi declanşării grevei 

generale pe termen nelimitat în administraţia publică din România, la o dată ce va fi stabilită 

de către Birourile executive ale organizaţiilor federale, în momentul în care vor exista numărul legal 

de semnături pentru organizarea acestei acţiuni. 

Totodată, situaţia umilitoare şi batjocoritoare a guvernanţilor la problemele grave ale 

salariaţilor din administraţia publică locală, i-a determinat pe mai mulţi colegi de a recurge la o 

formă de protest extremă şi de a  lua decizia de a intra în greva foamei în faţa Guvernului. 

Având în vedere cele precizate mai sus, vă solicităm să transmiteţi, până cel târziu la 

data de 31 august 2015 acordul domneavoastră pentru participarea la aceaste acţiuni, după modelul 

tabelului anexat. 

Sindicatele afiliate la FNSA vor transmite tabelul cu semnături la următoarele 

coordonate de contact:  - email: contact@fnsa.eu sau fax: 0264.598.333. Detalii suplimentare la 

numărul de telefon: 0729.085.942 – Bogdan Şchiop – secretar general al FNSA. 

      Cu respect, 

 

 

      Valer SUCIU – preşedinte  FNSA  

      Răzvan Claudiu BORDEANU – preşedinte FSAL SED LEX 

      Ştefan TEOROC – preşedinte  PUBLISIND                              

      Silvia MOLDOVAN – preşedinte FSPAR 
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Instituţia  ...................................................................…………………………  

Nr. salariaţi ……….. 

Nr. membri de sindicat ……… 

TABEL NOMINAL  

pentru strângerea de semnături în vederea participării la greva generală pe termen nelimitat la o dată ce va fi stabilită de 

către Birourile executive ale FNSA, SED LEX, PUBLISIND şi FSPAR  

 

 

Nr.  

Crt. 

    

     Numele şi Prenumele 

 

Particip la greva generală 

 

        Semnătura 

        DA        NU  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


