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COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 30 decembrie 2020 

 

 

Având în vedere proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care prevede că 

salariile de bază se vor menține la nivelul lunii decembrie 2020, iar cuantumul sporurilor și 

celelalte elemente ale sistemului de salarizare vor fi menținute ”cel mult la nivelul cuantumului 

acordat pentru luna decembrie 2020”, ceea ce deschide calea legală inclusiv spre tăieri ale 

veniturilor și disponibilizări, în măsura în care nu vor fi bani la bugetul de stat,   

 

Constatând lipsa de interes a Guvernului pentru dialog social cu privire la drepturile salariaților 

din Sport și Tineret, măsurile nefiind discutate cu organizațiile sindicale și profesionale din sistem, 

  

Luând în considerare faptul că încă de la momentul în care a fost creionată Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, categoria noastră 

profesională are, în continuare, cele mai mici salariii din sistemul bugetar, astfel că: 1. Salariile de 

încadrare sunt inechitabil calculate prin neraporate la salariu maxim aflat în plată; 2. Sporurile nu 

se acordă unitar între angajatorii din domeniile noastre de activitate; 3. În prezent, pe rolul 

instanțelor de judecată sunt zeci de procese pentru rezolvarea inechităților salariale, iar această 

OUG nu va face altceva decât sa mențină dezechilibrele salariale generate de aplicarea neunitară 

sau neaplicarea legilor succesive de salarizare și să dea naștere unor noi litigii.  
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În virtutea dreptului constituțional la liberă exprimare și în urma deciziei luate de organele de 

conducere ale organizației noastre sindicale, din solidaritate sindicală și unitate de acțiune cu 

sindicatele afiliate la aceeași federație sindicală,  

 

S-a hotărât: susținerea de către SNST a formelor de protest organizate de sindicatele din Federația 

PUBLISIND, ca reacție la măsurile de austeritate anunțate de Guvern;  

Ralierea și participarea SNST cu efective de membri la acțiunile de protest din data de 

31.decembrie.2020, între orele 10:00-12:00, privind pichetarea prefecturilor din țară, ca o primă 

formă de protest care va deschide calendarul acțiunilor ce se vor decide și organiza în anul 2021 

în urma deciziei adoptate de Consiliul federal al Federației PUBLISIND. 

 

Președinte, 

Andy Nagy 

                     
 


