
    
  

         
           Nr. 37 din 13.06.2016 

                                       Spre ştiinţă: Toate sindicatele din administraţia publică locală 

  

        COMUNICAT 

     - procedură conciliere şi conflict de muncă - 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a solicitat reprezentanţilor 

Guvernului României, prin Adresa nr. 36/13.06.2016 (anexată), să dispună convocarea procedurii de 

conciliere, în condiţiile legii, ca urmare a declanşării conflictului de muncă la nivelul sectorului de 

activitate administraţie publică, continuând astfel demersurile în vederea asigurării unui trai decent 

pentru salariaţii din administraţia publică locală.  

Prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 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%).  

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, 

FNSA a declanşat conflictul colectiv de muncă la nivel naţional – sector de activitate 

“Administraţie publică” şi va organiza următoarele forme de protest: 

- grevă generală de o oră în data de 05.07.2016; 

- grevă generală de o zi în data de 12.07.2016; 

- grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016. 

                   Solicităm sindicatelor şi salariaţilor din administraţia publică locală din România să 

transmită tabelul cu semnături privind participarea la acţiunile de protest organizate de către 

federaţia noastră (model ataşat), până în data de 30.06.2016, la numărul de fax: 0264.598.333 sau 

la email: contact@fnsa.eu. 

                   Revendicările noastre sunt: 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
 

CLUJ-NAPOCA, B-DUL. EROILOR NR. 16, CP 400129 
Preşedinte - Email: presedinte@fnsa.eu; Mobil: 0729.085.940 

Secretar general – Email: bogdan.schiop@fnsa.eu; Mobil: 0729.085.942 

Sediul central – Tel/Fax: 0264.598.333; Email: contact@fnsa.eu 

www.fnsa.eu 
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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
2 

(4) din OUG nr. 20/2016. 

În perioada următoare vom reveni cu informaţii privind desfăşurarea procedurii de 

conciliere şi vă vom transmite modelul de înştiinţare a angajatorului privind organizarea acţiunii de 

protest. 

                       Modelul tabelului pentru strângerea de semnături: 

_________________________________________________________________________________ 

Instituţia  ...................................................................………………………… 

Nr. salariaţi ……….. 

Nr. membri de sindicat ……… 

TABEL NOMINAL  

 
pentru strângere de semnături în vederea participării la acţiunile de  protest organizate de către 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA). 

Nr. 

Crt. 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Grevă 

generală 

de o oră 

05.07.2016 

Grevă 

generală de 

o zi 

12.07.2016 

Grevă generală 

pe termen 

neliminat 

19.07.2016 

 

SEMNATURA 

DA NU DA NU DA NU 
 

         

         

 
 

                                                                  Preşedinte sindicat/Reprezentant al salariaţilor 

                                                                 ……………………………………….. 

                                                                                                       Semnătură şi ştampilă 

_________________________________________________________________________________ 

Cu respect, 

                                                                   Bogdan ŞCHIOP    

Secretar general al FNSA            
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Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asupra iminenţei declanşării conflictului 

de muncă şi a demarării unor ample acţiuni de protest la nivelul administraţiei publice locale. 

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

favorabil de către Guvernul României, dimpotrivă, prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 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%),  

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,  

F.N.S.A. a hotărât declanşarea conflictului colectiv de muncă. 

Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art. 161-163:  Anexăm Adresele F.N.S.A. nr. 

30/24.05.2016 şi Comunicatul nr. 33/31.05.2016 

Revendicări FNSA: 

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
2 

(4) din OUG nr. 20/2016. 

Persoanele delegate să reprezinte F.N.S.A. la conciliere: 

-  Valer SUCIU – preşedinte F.N.S.A. 

-  Gheorghe MORAR – prim- vicepreşedinte F.N.S.A. 

-  Negrei TIBERIU  – vicepreşedinte F.N.S.A. 

- Pompiliu Wan Buzduga  - vicepreşedinte al FNSA. 

-  Bogdan ŞCHIOP  –  secretar general F.N.S.A. 

În temeiul art. 168 şi următoarele  din Legea nr .62/2011, vă solicităm să luaţi act de 

prezenta notificare privind declanşarea conflictului de muncă la nivelul sectorului de activitate –

administraţie publică, şi să dispuneţi convocarea procedurii de conciliere, în condiţiile legii. În cazul 
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refuzului concilierii conflictului ori în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind revendicările 

noastre, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie va proceda la declanşarea şi organizarea 

acţiunilor de protest, care vor culmina cu greva generală pe termen nelimitat şi vor bloca activitatea în 

administraţia publică locală, 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; 

- grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016. 

 

                            

 

                                  

                                                 


