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  Nr. 6 din 18.01.2022 

 

În atenţia: 

Tuturor sindicatelor afiliate 

 

Biroul executiv al FNSA, întrunit în şedinţă pentru a analiza rezultatele demersurilor 

organizaţiei noastre în sprijinul salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul ,,Administraţie 

publică”, ca urmare a deciziei Guvernului României de a îngheţa salariile/veniturile ȋn sectorul 

bugetar pentru anul 2022, a hotărât organizarea următoarelor acţiuni de protest: 

1. Pichetarea Guvernului României, în data de 03.02.2022, în intervalul orar 11-13. 

În acest sens, FNSA a inregistrat, la Comisia de avizare a manifestaţiilor publice din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, solicitarea de aprobare a desfăşurării acestei acţiuni de protest. 

Menţionăm că pichetarea se va desfăşura cu un număr de 100 de persoane (maxim), care trebuie să 

fie vaccinate şi posesoare al certificatului de vaccinare, conform legislaţiei în vigoare. 

2. Grevă japoneză, în data de 10 februarie, pe durata întregii zile. FNSA va 

transmite, în timp util, tuturor organizaţiilor membre, instrucţiuni suplimentare referitoare la această 

acţiune de protest. 

3. Grevă de avertisment, în data de 24 februarie, în intervalul orar 09-11. Ataşat 

prezentei adrese veţi regăsi modelul de tabel în vederea strângerii semnăturilor salariaţilor, pentru 

susţinerea acestor acţiuni de protest. Vă rugăm să le transmiteţi, completate, la adresa de mail: 

contact@fnsa.eu, până în data de 17.02.2022. 

După data de 24 februarie, Biroul executiv al FNSA, în funcţie de disponibilitatea 

Guvernului României de a soluţiona problemele salariaţilor care îşi desfăsoară activitatea în 

administraţia publică din România, va analiza oportunitatea organizării şi altor forme de protest, 

care pot culmina cu declanşarea grevei generale în sectorul de activitate pe care îl reprezentăm. 
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REVENDICĂRILE noastre sunt: 

1. Aplicarea, de îndată, ȋn integralitatea ei, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – revocarea măsurii de îngheţare a 

salariilor/veniturilor ȋn sectorul bugetar pentru anul 2022, inclusiv indemnizaţiile demnitarilor din 

administraţia publică locală. 

2. Modificarea Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 în ceea ce priveşte raportarea 

totalităţii veniturilor salariaţilor din administraţia publică locală la indemnizaţia 

viceprimarilor/vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. În acest sens, solicităm demararea 

discuţiilor şi negocierilor în vederea, fie a înlocuirii sintagmei ,,venituri” cu ,,salariul de 

bază/încadrare”, fie excluderea unor categorii de drepturi salariale de la limita impusă: indemnizaţia 

de hrană, indemnizaţia de vacanţă/vouchere de vacanţă, majorări salariale fonduri europene, spor 

condiţii de muncă. 

Cu respect,  
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