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Nr. 52 din 20.10.2020 

În atenţia: 

GUVERNULUI ROMÂNIEI 

Domnului Ludovic ORBAN – Prim-ministru 

MINISTERULUI MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 Doamnei Victoria-Violeta ALEXANDRU – Ministru 

MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 

Domnului Vasile-Florin CÎŢU - Ministru 

 

Biroul Executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – 

organizaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate “Administraţie 

publică” – întrunit în şedinţă pentru a analiza situaţia salariaţilor din sectorul de activitate pe care 

organizaţia îl reprezintă, vă înaintează pe această cale o listă de revendicări a căror soluţionare 

este imperativă pentru buna funcţionare a activităţii în acest sector. 

Vă solicităm să abordaţi punctual, principalele noastre revendicări: 

1. Promovarea şi adoptarea unui proiect de lege pentru interzicerea explicită a 

angajărilor la stat ȋn domeniul administrației publice a persoanelor care beneficiază de pensie de 

la bugetul de stat şi înterzicerea, în acest sector de activitate, a cumulului pensiei cu salariul. 

2. Acordarea voucherelor de vacanță la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, 

garantat ȋn plată, ȋn vigoare şi a normei de hrană pentru salariaţii din administraţia locală ca şi 

excepţie de la aplicarea Art 11 alin (4) din Legea nr. 153/2011. 

3. Modificarea Legii nr. 153/2017, în conformitate cu propunerile organizaţiei noastre 

– articole care vizează salarizarea în administraţia publică locală (în acest sens, FNSA va înainta 

către ministerele de resort propunerile de modificare şi completare, printr-o adresă dinstinctă). 

                4. Acordarea unui stimulent lunar pe perioada stării de alertă şi a stării de urgenţă 

pentru salariaţii din administraţia publică care desfăşoară activităţi cu risc de infectare la 

COVID-19. 

5. Modificarea legislaţiei cu incidenţă asupra activităţii organizaţiilor sindicale: Legea 

dialogului social şi Codul Administrativ al României, conform propunerilor înaintate în ultimul 
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an de către FNSA (în acest sens, organizaţia noastră va înainta către ministerele de resort 

propunerile de modificare şi completare, printr-o adresă dinstinctă). 

6. Promovarea unui act normativ pentru coroborarea vârstei de pensionare pentru 

limită de vârstă a tuturor categoriilor de bugetari care ȋsi desfăşoară activitatea sub legi speciale 

şi/sau ȋn regim de incompatibiliăți. 

7. Modificarea şi reactualizarea legislaţiei privind înfiinţarea, funcţionarea şi 

salarizarea în cadrul societăţilor comerciale înfiinţate în cadrul unităţilor administrativ- 

teritoriale. 

                 8.  Legiferarea posibilităţii instituţiilor din sectorul administraţie de a achiziţiona teste 

pentru salariaţi în vederea determinării infecţiei cu virusul COVID-19. 

9. Acordarea majorării salariale de 15%, prin modificarea Legii 153/2011, si pentru 

salariaţii din cadrul Institutului Naţional de Statistică, aflat în subordinea Secretariatului General 

al Guvernului. 

10. Majorarea cu 35% a grilei de salarizare a auditorilor publici externi care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Curţii de Conturi, având în vedere complexitatea muncii 

desfăşurată de către aceştia 

11. Acordarea unui spor de complexitate de 35% pentru personalul cu atribuții de 

reglementare cu privire la organizarea și funcționarea administrației publice centrale și locale, 

din aparatul central al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.  

Solicităm Guvernului României organizarea in cel mai scurt timp a unei întâlniri cu 

reprezentanţii federaţiei noastre pentru discutarea aceastor revendicări, mai ales că ne aflăm în 

perioada alegerilor parlamentare iar FNSA va transmite această listă tuturor organizaţiilor 

politice şi va solicita sprijin pentru soluţionarea lor, aducând la cunoştinţa membrilor de sindicat 

modul in care fiecare organizaţiei politică va întreprinde demersuri pentru soluţionarea 

solicitărilor noastre. 

                  Cu respect, 

                                                            


