
 

                                                            FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 

       DIN ADMINISTRAŢIE 

                                             Afiliată la C.N.S. Cartel ALFA 

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                       1 

Adresă de corespondenţă: Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 1-3, camera 15 

Tel/Fax: 0264.598.333 

Preşedinte: Valer Suciu – 0729.085.940; mail: presedinte@fnsa.eu 

Secretar general: Bogdan Şchiop – 0729.085.942; mail: bogdan.schiop@fnsa.eu 

www.fnsa.eu 

 

 

 

APEL LA RESPONSABILITATE 

adresat Guvernului României şi conducătorilor instituţiilor din administraţia locală 

 

Având în vedere căile de acţiune şi intenţiile Guvernului României, transmise prin 

intermediul mass-media, referitoare la emiterea unui act normativ care prevede posibilitatea 

intrării în şomaj tehnic a salariaţilor din sectorul bugetar, inclusiv a celor din primării şi consilii 

judeţene, FNSA vă solicită să nu adoptaţi această măsură care va avea ca efect reducerea 

veniturilor angajaţilor din sectorul de activitate pe care îl reprezentăm. 

Măsuri similare au fost adoptate în perioada 2008-2010 şi, vă reamintim, că acestea nu 

au avut rezultatul prevăzut, la acel moment. Economia are nevoie de stimularea consumului iar 

salariaţii cu venituri diminuate nu vor fi capabili să contribuie la acest aspect. Specialiştii din 

Guvernul României care propun repetarea măsurilor din perioada 2008-2010, cu siguranţă nu 

cunosc realităţile şi mecanismele sectorului economic. Se pare insă, că sunt buni cunoscători ai 

modului în care anumite entităţi, din sectorul economic, trebuie să fie privilegiate şi protejate, 

solicitând orientarea exclusivă a măsurilor de austeritate către salariaţi. 

În toate ordonanţele de urgenţă adoptate în această perioadă, Guvernul României, 

prin ministere, trasează linii de acţiune şi sarcini către administraţia locală. 

Implementarea majorităţii ,,sarcinilor de la centru” revine administraţiei locale. Şi totuşi, 

nu doriţi să includeţi acest sector în rândul celor care se află în prima linie. Mai mult 

decât atât, administraţiei locale i s-au transferat activităţi noi iar acestea necesită 

contribuţia cu resurse proprii la implementare! Activitatea administraţiei locale a fost 

încărcată iar salariaţii trebuie să ofere cetăţenilor servicii şi ajutor, la care îşi aduc 

contribuţia şi sunt implicaţi toţi salariaţii din instituţie (asistenţa socială, poliţia locală, 

taxele si impozitele, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav etc) 

Administraţia locală este în prima linie!  
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De asemenea, nu trebuie uitate instituţiile administraţiei centrale, cum ar fi, de 

exemplu, Institutul Naţional de Statistică, care în acestă perioadă trebuie să îndeplinească 

obligaţii naţionale şi europene în vederea continuării producerii de statistici de înaltă 

calitate, atât de necesare situaţiei de criză.  

România este ţara care se află pe ultimul loc în Europa, conform datelor Eurostat, la 

raportul salariaţi bugetari-salariaţi din mediul privat. Serviciile de calitate ale sistemului 

administrativ din ţările pe care le folosim ca exemplu sunt oferite cetăţenilor tocmai datorită 

faptului că numărul de salariaţi bugetari este mult mai mare. Modul în care Guvernul României 

încurajează, chiar şi prin faptul că nu contrazice, declaraţiile anumitor ,,reprezentanţi de vază” 

ai mediului privat, care susţin necesitatea diminuării veniturilor salariaţilor bugetari şi 

reducerea numărului angajaţilor din acest sector, ne facem să credem că prioritatea acestuia o  

reprezinta aplauzele din campania electorală şi nicidecum protecţia salariaţilor sau asigurarea 

unor servicii de calitate pentru cetăţeni. Diminuarea veniturilor salariaţilor nu va contribui la 

sprijinirea relansării economice! 

În tot acest timp, Guvernul României şi alte instituţii ale statului nu limitează 

cheltuielile neprioritare şi neconforme cu situaţia economică care ne este prezentată, solicitând, 

în acelaşi timp, solidaritate şi sacrificiu doar pentru angajaţi .  

În continuare, instituţiile statului achizitionează produse, servicii sau contractează 

lucrări care nu sunt imperartive şi sunt neconforme cu obiectivele şi intenţiile declarate ce 

vizează stoparea risipei banului public şi economii în acestă perioadă de criză (publicitate, 

mobilier stradal, construcţii de patinuare, contracte de consultantă, plantarea de panseluţe etc). 

În consecinţă, facem pe această cale apel la responsabilitate şi vă solicităm să 

excludeţi instituţiile administraţiei publice locale şi Institutul Naţional de Statistică din 

orice reglementare legislativă care prevede intrarea în şomaj tehnic a salariaţilor şi să 

instituiţi ca obligativitate plata drepturilor salariale pentru angajaţii acestor instituţii.  

Biroul executiv al FNSA 

11.04.2020 


