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Nr. 9 din 02.02.2022 

 

În atenţia: 

  Tuturor sindicatelor afiliate 

 

 

Doamnelor şi Domnilor colegi, 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA organizează în data de 

03.02.2022, în intervalul orar 11-13, pichetarea Guvernului României, ca urmare a neadoptării 

unor măsuri urgente în sprijinul salariaţilor care îşi desfăsoară activitatea în sectorul 

,,Administraţie publică”, şi anume:  

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. 

Având în vedere condiţiile restrictive privind organizarea manifestărilor publice, la 

pichetare vor participa maxim 100 de membri de sindicat, care reprezinta atât administraţia 

publică locală (participanţii find reprezentati de către colegii nostri care au putut face deplasarea, 

din judeţele Maramureş, Dâmboviţa şi Braşov şi Municipiul Bucureşti), cât şi administraţia 

publică centrală (INS, Ministerul Dezvoltării, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi). Vom 
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organiza această acţiune de protest cu responsabilitate, având în vedere indicele ridicat de 

incidenţă a infecţiei cu Covid, asigurând o distanţare fizică mare între participanţi şi vom 

respecta toate prevederile legale privind organizarea protestelor. 

În ceea ce priveşte următoarele acţiuni de protest, FNSA a transmis organizatiilor 

afiliate, Adresa nr. 6/18.01.2022, prin care am anunţat calendarul de organizare a acestora, după 

cum urmează: 

- 10 februarie 2022 - grevă japoneză.  

- 24 februarie 2022 – grevă de avertisment, cu întreruperea programului de muncă 

timp de două ore, în intervalul orar 09-11. 

FNSA va transmite, după data de 03.02.2022, tuturor organizaţiilor membre, 

instrucţiuni suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea acestor acţiuni de protest. 

Vă solicităm să transmiteţi tabelele cu semnături (modelul a fost atasat Adresei  

nr. 6/18.01.2022) până în data de 09.02.2022! !ATENŢIE!: în situaţia în care organizaţia 

noastră nu va strânge suficiente semnături, astfel încât salariaţii care îşi exprimă acordul pentru 

participarea la grevă să reprezinte jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat ai 

FNSA, nu vom putea  organiza, conform legii, acţiunile de protest ce presupun întreruperea 

programului de lucru – greva de avertisment timp de două ore şi, dacă e cazul, greva generală. 

Greva japoneză presupune purtarea unei banderole albe - în semn de protest/pentru a atrage 

atenţia opiniei publice şi angajatorilor asupra problemelor cu care ne confruntăm – şi nu 

presupune întreruperea programului de lucru. 

În ataşamentul acestei adrese, veţi regăsi, în format word, modelul de comunicat 

de presă, referitor la pichetarea din data 03.02.2022. Vă rugăm să-l tranmiteţi presei locale şi să 

asiguraţi relaţia cu ei.  

UNITATE PENTRU DEMNITATE! 
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