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COMUNICAT 

- în atenţia tuturor sindicatelor adin administratia publică locală – 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a participat la o întâlnire cu 

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) reprezentată de dl Robert Negoiţă. 

Cu această ocazie, Preşedintele FNSA a înmânat delegaţiei AMR grilele de salarizare 

pentru administraţia publică locală, întocmite de federaţia noastră împreună cu specialişti în 

domeniul salarizării din sectorul nostru de activitate (anexată). 

Am precizat că, în situaţia în care nu va fi agreată de către factorul politic salarizarea 

conform grilelor înaintate, solicităm sprijinul AMR-ului să susţină în Comisia de muncă din camera 

deputaţilor următoarele amendamente: 

1. Art. 1 alin (4) ,, Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi 

contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în 

bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi,, 

se modifică şi va avea următorul conţinut 

“Prin contractele/acordurile colective de muncă se stabileşte modul de acordare a 

sporurilor, primelor, premiilor, voucherelor de vacanţă, normei de hrană, precum şi a altor drepturi 

prevăzute în prezenta lege”. 

2. La Art 11 alin (1) înlocuirea sintagmei ,,salariu lunar,, cu ,,salariu de bază. 

3. Stabilirea salariilor în condiţiile Art 11, să se facă cu avizul conform al sindicatelor 

reprezentative. 

Menţionăm că propunerea noastră de abrogare a Art. 37 alin (2) lit d a fost aprobat în Senat 

(menţinerea în plată a salariilor existente) 
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Facem precizarea că SNFP, Sed Lex, ProLex, Forta Legii nu susţin propunerile noastre, 

deoarece nu au reprezentativitate la nivelul Sectorului ,,Administraţie publică,, aşa cum are FNSA. 

De asemenea, aceste federaţii declarativ susţin grile de salarizare dar au înaintat grile 

cuprizând coeficienţi de salarizare foarte mici.  

Ȋn ce priveşte acţiunile de protest, acestea au fost stabilite de către toate organizaţiile 

sindicale din administraţie, însă din păcate, la acţiunile din perioada 24-25.05.2017 au participat, în 

majoritate covârşitoare, reprezentanţii FNSA. 

Pentru mitingul anunţat să aibă loc săptămâna viitoare în Bucureşti, în momentul dezbaterii 

de către Comisia de muncă din Camera Deputaţilor a Legii-cadru privind salarizarea, federaţiile 

amintite nu au fost de acord să înaintâm o solicitare comună pentru obţinerea autorizaţiei de 

desfăşurare a acestuia. 

Ȋn concluzie, văzând şi comunicatul transmis de către SNFP în numele federaţiior amintite, 

putem afirma că acestea îşi manifestă neputinţa prin dezinformare şi minciună.  

Ȋn susţinerea celor afirmate de către FNSA, pe site-ul federaţiei noastre pot fi consultate 

toate demersurile în sprijinul salariaţilor din administraţia publică locală: www.fnsa.eu/Noutăţi. 

 

 

 


