Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici
şi Personalului Contractual FORŢA LEGII®
Federaţie sindicală reprezentativă pe sectorul ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
prin Sentința Civilă nr. nr. 13 RZ din 09.11.2016, definitivă, a Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă

Afiliată la Confederaţia Sindicală Naţională ”MERIDIAN”

ÎN ATENȚIA TUTUROR LUCRĂTORILOR DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
București, 22 mai 2017

C O M U N I C A T

Federația noastră sindicală, împreună cu principalele organizații ale lucrătorilor din Administrația publică:
SNFP, FNSAL ”Sed Lex”, FNSA Cluj, FSPAR și SNPV ”Pro Lex”, întrunite în CONFERINȚĂ DE PRESĂ luni la sediul
central Forța Legii – CSN Meridian din Bucureşti pe tema LEGII SALARIZĂRII au anunțat că principala nemulţumire
este DEREGLEMENTAREA salarizării în Administraţia locală (primării, consilii județene, instituții locale) prin actualul
proiect de lege, votat luni de Senat, nemaifiind prevăzute niciun fel de grile de salarizare pentru administraţia locală.

 MIERCURI încep protestele, pe durată nedeterminată. Nu mai putem opri oamenii, aflaţi în pragul
disperării, al profundei dezamăgiri şi al protestelor spontane. Protestele vor începe miercuri dimineaţa, pe
durată nedeterminată. În toate instituțiile lucrătorii vor ieși pe scări și vor chema presa și televiziunile.
 Luni sau marţi, SĂPTĂMÂNA VIITOARE, organiză un mare miting de protest la porţile
Parlamentului, în funcţie de ziua în care în Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor se dezbate proiectul
Colegii interesaţi ne pot contacta pe numerele de telefon 0251419405 sau 0351444144.

Principala noastră revendicare este să fie stabilită în lege o GRILĂ DE SALARIZARE pentru Administraţia locală :

 Pentru SECRETARII de U.A.T. susținem coeficienți care să aducă salarizarea aproape de cea a viceprimarului / vicepreședinte
C.J.  Pentru restul FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE din consilii județene și UAT-uri peste 10.000 locuitori susținem
raportarea la valorile din proiectul de lege corespunzătoare gradului II, iar în UAT-uri până la 10.000 de locuitori – valorile
corespunzătoare gradului I  Pentru FUNCȚIILE PUBLICE GENERALE DE EXECUȚIE din consilii județene și UAT-uri peste
10.000 locuitori, susținem raportarea la valorile din proiectul de lege - valorile din grilă, iar în UAT-uri până la 10.000 de locuitori –
aceleași valori diminuate cu 10%  Pentru FUNCȚIILE CONTRACTUALE de execuție și de conducere din instituțiile locale,
susținem aplicarea valorilor corespunzătoare propuse pentru funcțiile contractuale de stat și teritoriale în proiectul de lege.


Vă recomandăm să purtați BANDEROLE ALBE (specifice protestelor de tip japonez, fiind mai vizibile).



Veți invita PRESA locală (scrisă și televiziuni), precum și studiourile locale și teritoriale de radio și TV.



FACEȚI POZE, apoi trimiteți-le pe adresele: srp@cdep.ro, cp07@cdep.ro, sindicat@fortalegii.ro
Pentru orice probleme pe care le întâmpinați, vă recomandăm să ne contactați pe oricare din datele noastre de contact.

BUCUREŞTI : str. D.I.Mendeleev nr. 36-38, et.8, cam. 88, Sector 1 cod poştal 010366
CRAIOVA : str. Constantin Lecca nr. 32, jud. Dolj, cod poştal 200217
 0251.419.405  0351.444.144  0251.413.042 0745.127.370

www.fortalegii.ro
uniune@fortalegii.ro

