
 

                                                            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 

 

Nr. 45 din 06.12. 2021 

 

                                             Spre ştiinţă: Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

                                                                                                               Domnului Marius-Constantin BUDĂI – Ministru 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

                                                                        Domnului CSEKE Attila - Ministru 

 

 

În atenţia: 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 

Domnului Daniel CADARIU – Ministru 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, organizaţie sindicală 

reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de de activitate ,,Administraţie publică. Activităţi 

ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale”,  având în componenţa sa sindicate din consilii 

judeţene, primării şi instituţii subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din 

instituţii aparţinând administraţiei centrale, a luat act de intenţia Guvernului României, 

reprezentat de către M.E.A.T., de a modifica şi completa legislația incidentă ȋn materia acordării 

voucherelor de vacanță, prin proiectul publicat pe site-ul acestuia, 

http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica. 

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene conține următoarele prevederi principale, cu incidență ȋn 

secorul “Administrație publică:” pe care ȋl reprezentăm: 

- se acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de 

vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat; 

- voucherele de vacanță aferente anilor 2022 - 2026 se emit doar pe suport electronic; 

 

mailto:presedinte@fnsa.eu
mailto:bogdan.schiop@fnsa.eu
http://www.fnsa.eu/


 

                                                            FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 

       DIN ADMINISTRAŢIE 

                                             Afiliată la C.N.S. Cartel ALFA 

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                       2 

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 

 

 

- perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada ianuarie 2020 - 

decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2022. 

Considerăm acest demers ca fiind de bun augur şi apreciem intenţia, având în vedere 

faptul că această inițiativa rezolvă parțial una din revendicările noastre, exprimate constant ȋn 

ultima perioadă, respectiv acordea voucherelor de vacanță pentru toți salariații din administrația 

publică.  

Cu toate acestea, analizând proiectul publicat, precum şi incindența altor acte 

normative, ȋn mod coroborat, FNSA vă transmite, ȋn numele şi reprezentarea salariaților din 

administrația publică, următoarele solicitări: 

1. Considerăm măsura blocării nivelului valorii de referința a vocherelor de vacanță 

la 1.450 lei, pentru ȋncă 5 ani, care reprezintă salariul minim din anul 2017, neconformă 

legislației şi principiilor legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Solicităm 

acordarea voucherelor de vacanță, pentru ȋntreg personalul bugetar, la nivelul aferent 

salariului minim brut garantat ȋn plată, stabilit anual, pentru perioada 2022-2026. 

2. Solicităm reglementarea clară, explicită, ȋn mod expres, a obligativității acordării 

voucherelor de vacanță tuturor salariaților de către ordonatorii de credite, indiferent de sursa de 

finanțare. Astfel, se impune pe de-o parte reglementarea că voucherele de vacanță se “acordă, ȋn 

mod obligatoriu, anual” (art 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009), iar pe de altă parte, este imperios 

necesar, ȋn speță ȋn administrația pubblică locală, a se prevedea ȋn mod expres ca la adoptarea 

bugetelor locale să fie alocate şi prevăzute, ȋn mod obligatoriu, sumele necesare acordării 

voucherelor de vacanță ȋntregului personal al unitătii administrativ-bugetare, evitând astfel 

situațiile anterioare în care salariații au apelat la justiție pentru a beneficia de drepturile legale, 

legislația actuală fiind deficitară, intrepretabilă sub aspectul prevederii acordării voucherelor de 

vacanță ȋn limita sumelor prevăzute ȋn buget cu această destinație..” – art. 1 alin. (3). Solicităm 

abrogarea art. 1 alin. (3) din OUG nr. 8/2009, respectiv completarea textului de lege cu un aliniat 

distinct: “Sumele necesare acordării vouceherelor de vacanță ȋntregului personal al 

instituției/autoritătii publice vor fi alocate si prevăzute cu această destinație în bugetul de 

stat sau, după caz, în bugetele locale.” 

3. De asemenea, solicităm ca ȋn administrația publică locală, ȋntreg personalul să 

beneficieze de aceste drepturi cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a 
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productivității muncii salariatului și de motivare a acestuia pentru a-și menține calitatea de 

salariat. Menionăm că se impune o derogare expresă de la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, articol care limitează, pentru 

salariații din administrați publică locală, nivelul veniturilor de natură salarială (implicit 

voucherele de vacanță) la nivelul indemnizației viceprimarului, astfel, o parte din salariați fiind 

ȋn imposibilitatea de a beneficia de aceste vouchere de vacanță, fiind discriminați ȋn mod 

nejustificat raportat atât la colegi din cadrul aceleiaşi instituții, cât şi la ceilalți salariați din 

sectorul bugetar, ceea ce generează nemulțumiri sociale şi acțiuni ȋn instanțele de judecată. 

Solicităm introducerea expresă a unui aliniat distinct, sub următoarea formă: “Cuantumul 

sumelor acordate sub forma voucherelor de vacanță nu se ia în calcul la determinarea 

limitei prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

FNSA vă transmite pe această cale solicitarea de a respecta drepturile tuturor  

salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul bugetar, respectiv ȋn ,,Administraţia 

publică”, ȋn mod unitar şi nediscriminatoriu, luând în considerare propunerile şi amendamentele 

noastre, având la bază inadvertențele legislative şi problemele constatate ȋn aplicarea legislatiei 

actuale. 

În speranţa că vom dezvolta o colaborare eficientă, în interesul salariaţilor din sectorul 

de activitate pe care îl reprezentăm şi în spiritul dialogului social constructiv, 

Vă mulţumim şi vă dorim success în activitate. 

Cu respect, 
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