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                  COMUNICAT 

                           - Guvernul României desconsideră angajaţii din administraţia publică locală - 

 

Urmare a adresei transmisă de către Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie 

(FNSA) Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care 

solicitam, conform legii, reprezentanţilor Guvernului României să dispună convocarea procedurii de 

conciliere ca urmare a declanşării conflictului de muncă, datorită faptului că niciuna dintre 

revendicările salariaţilor din administraţia publică locală nu a fost soluţionată, am fost înştiinţaţi, 

printr-o adresă (anexată) trimisă federaţiei noastre de către reprezentanţii acestui minister că, în 

conformitate cu art.157 din Legea nr. 62/2011 revendicările federaţiei noastre nu pot face obiectul 

declanşării unui conflict de muncă deoarece necesită adoptarea unei legi sau a unui act normativ, 

prin urmare MMFPSPV consideră că nu există un conflict colectiv de muncă. 

Constatăm, încă o dată, dezinteresul manifestat de către guvernanţi faţă de problemele 

salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală, faptul că aceştia sunt priviţi 

drept slujitori care nu au niciun drept. Invocând articolul de lege respectiv Guvernul României 

susţine şi încearcă să inducă ideea ilegalităţii oricărui drept al angajaţilor din administraţia publică 

locală de a recurge la forme de protest ce presupun întreruperea activităţii, ca şi ultimă soluţie a 

acestora de a solicita tratament egal faţă de alte categorii de bugetari, în condiţiile în care această 

categorie este cea mai slab plătită, iar peste 50% dintre aceştia au venituri salariale brute apropiate ca 

şi valoare sau egale cu salariul minim brut pe economie.  Ȋn plus, prin adoptarea OUG nr. 20/2016 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
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precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, personalul care îşi desfăşoară activitatea în consiliile 

judeţene şi primăriile de pe întreg teritoriul ţării a fost vădit discriminat în raport cu angajaţii din 

administraţia centrală (care au beneficiat de creşteri salariale de până la 70%). 

 Prin această atitudine dispreţuitoare faţă de problemele noastre ni se confirmă că se încearcă 

distrugerea mişcării sindicale şi ni se refuză orice drept în a solicita ca salariaţii din sectorul nostru de 

activitate să beneficieze de un trai decent.  

 Dorim să le aducem la cunoştinţă guvernanţilor că cel puţin două din cele patru revendicări 

ale salariaţilor din administraţia publică locală din România nu necesită adoptarea unui act normativ! 

Legislaţia există, însă prin ordonanţe anuale de salarizare este interzisă aplicarea ei pentru 

administraţia locală. Spre exemplu: acordarea voucherelor de vacanţă. 

În consecinţă, ameninţarea voalată prin care ni se aduce la cunoştinţă despre ilegalitatea 

conflictului de muncă declanşat, nu-şi are obiect. Prin urmare cei care nu respectă legea sunt 

chiar cei care fac apel la respectarea ei! 

Mai mult decât atât, prin refuzul de a parcurge procedura concilierii, ocazie cu care, 

eventual, ni se puteau aduce la cunoştinţă aspectele referitoare la declanşarea acestui conflict,  

Guvernul României, prin reprezentanţii săi, demonstrează, din nou, dacă mai era cazul, lipsa de 

interes pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă salariţii din administraţia publică 

locală. 

Nu în ultimul rând, MMFPSPV în încheierea adresei către federaţia noastră, ne reaminteşte 

faptul că, organizatorii grevei vor răspunde în faţa legii dacă organizează o acţiune de protest ilegală. 

Aceasta reprezintă o ameninţare clară la adresa liderilor de sindicat şi o încercare de 

intimidare a acestora! Legalitatea sau ilegalitatea acestor acţiuni de protest este stabilită de către 

justiţie şi nicidecum de către funcţionari ai administraţiei centrale. FNSA nu va fi intimidată de 

ameninţările specifice reprezentanţilor unui stat nedemocratic şi va continua demersurile pentru 

obţinerea unor drepturi minimale şi decente pentru salariaţii din administraţia publică locală. Anexat 

prezentului comunicat, alături de adresa MMFPSPV, se află şi o copie după veniturile unor angajaţi 

ai administraţiei locale din Municipiul Bucureşti. Ȋi rugăm pe reprezentaţii Guvernului României să 

le transmită şi lor o adresă care conţine ameninţarea că este ilegal să recurgă la acţiuni de protest 

pentru a solicita tratament nediscriminatoriu în raport cu administraţia centrală. 

Din aceste considerente, le aducem la cunoştinţă că termenul prevăzut de lege pentru 

desfăşurarea concilierii EXPIRĂ în data de 27.06.2015, iar Federaţia Naţională a Sindicatelor 

din Administraţie va proceda la declanşarea şi organizarea acţiunilor de protest, după cum 

urmează:  

- grevă generală de o oră în data de 05.07.2016; 

- grevă generală de o zi în data de 12.07.2016; 
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    - grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016. 

Revendicările noastre sunt: 

 1. Acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală – 

acolo unde resursele bugetare permit acest lucru. Prin această modificare legislativă se elimină 

discriminările ca din acelaşi buget local al unei instituţii, unii salariaţi primesc acest drept iar alţii nu. 

2. Acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din administraţia publică locală. 

3. Ţinând cont de faptul că salariile funcţionarilor publici şi ale personalului contractual 

din administraţia publică locală sunt mai mici decât cele din administraţia publică centrală,  

majoritatea angajaţilor din administraţia publică locală având venituri salariale brute apropiate ca 

valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie (1.250 lei de la 01 mai 2016), 

solicităm majorarea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din 

administraţia publică locală cu 25 %. 

4. Eliminarea în totalitate a Art 3
1 

(4) din OUG nr. 20/2016. 

Facem apel către conducătorii instituţiilor publice locale să nu obstrucţioneze demersurile 

salariaţilor care participă la acţiunile noastre şi îi rugăm să înţelegă că formele de protest la care 

recurgem nu sunt îndreptate împotriva conducerii instituţiei şi nu au ca şi scop subminarea bunei 

funcţionări a acesteia. Pe perioada mandatului cu care au fost investiţi de către cetăţeni, conducătorii 

instituţiilor publice locale s-au confruntat cu probleme generate de deprofesionalizarea sistemului 

administrativ, de lipsa de motivare a angajaţilor, fapt ce a contribuit, de multe ori, la imposibilitatea 

de a-si implementa proiectele cu care s-au angajat în faţa alegătorilor. 

Angajaţilor din administraţia publică locală, a căror drepturi şi interese le-am reprezentat şi le 

vom reprezenta întotdeauna cu onestitate şi loialitate, le solicităm să dea dovadă de solidaritate şi să 

participe activ la aceste acţiuni de protest, iar organizaţiile care nu au transmis încă tabelul cu 

semnături, să facă acest lucru, până în data de 30.06.2016, la numărul de fax: 0264.598.333 sau la 

adresa de mail: contact@fnsa.eu (modelul tabelului pentru strângerea de semnături este postat  

UNITATE PENTRU DEMNITATE! 
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