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SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET - SNST- 

Afiliat la Federaţia PUBLISIND  Membru al Blocului Naţional Sindical – BNS -  
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Bucureşti 6 iunie 2017  

Comunicat 

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret – SNST –  în calitate de reprezentant al membrilor săi,  
angajaţi contractuali şi funcţionari publici din cadrul  Ministerului Tineretului şi Sportului,            
Cluburilor Sportive, Direcţiilor Judeţene pentru Sport, Complexurilor Sportive Naţionale,                  
Caselor de cultură ale studenţilor şi din cadrul celorlalte unităţi subordonate din toată ţara, anunţă  
pichetarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în data de 7 iunie 2017,  între orele 10.00 - 13.00.  
 

Revendicările vizează eliminarea inechităţilor şi discriminărilor salariale pentru toate categoriile 
profesionale din Sport şi Tineret prin:  
- majorarea salarială cu 25% începând cu 1 iulie, având în vedere că angajaţii unităţilor teritoriale ale MTS 
au fost ocoliţi în mod repetat în ultimii opt ani de măririle salariale dispuse pentru celelalte categorii de 
bugetari (membrii noştri nu au beneficiat nici de mărirea salariilor cu 20%  -conf.OUG 2/2017-  de care au 
beneficiat angajaţii din administraţia publică locală de la 1 februarie, iar salarizarea se face potrivit cadrului 
normativ al anului 2009, astfel că 70% dintre salariaţi sunt remuneraţi cu salariul minim brut pe economie),      
- aplicarea corectă a HG nr.1/2017  şi a deciziei CCR nr.794/2016 pentru personalul din subordinea MTS, 
- reglementarea timpului de muncă, implicit plata corectă a orelor suplimentare şi a zilelor lucrate sâmbăta. 
duminica şi în timpul sărbătorilor legale,                                                                                                           
- reîncadrarea personalului pe funcții corespunzătoare activităţii prestate,                                                                        
- schimbarea încadrării Caselor de Cultură ale Studenţilor şi a Sălilor Polivalente (cele care întrunesc 
condiţiile legale) în instituţii  de spectacole şi concerte,                                                                                    
- elaborarea  unui regulament ce stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi  condiţiile de 
acordare a unor sporuri,                                                                                                                                                   
- deblocarea Contractului colectiv / Acordului colectiv de muncă. 
 

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret atrage atenţia că situaţia salarizării în domeniul nostru de 
activitate este critică, iar nemulţumirile membrilor, aşa cum au fost transmise din toate judeţele ţării, au 
ajuns la un nivel maxim. Lipsa unor măsuri imediate va duce la declanşarea altor conflicte şi la escaladarea 
tensiunilor, care pot fi urmate de manifestări spontane de protest şi boicotarea competiţiilor sportive, 
ajungându-se până la blocarea totală a activităţii din Sport şi Tineret. 
  

Soluţionarea revendicărilor este prioritară pentru organizaţie, sens în care SNST îi asigură pe 
membrii săi că programul protestelor va continua până la obţinerea rezultatelor scontate. 
 

 
Andy Nagy – Preşedinte SNST 


