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C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Prin prezenta, va�  informa�m ca�  î�n data de  04 noiembrie  a.c., î�ncepa�nd cu ora 10.00
pa�na�  ora  12.00,  se  va  desfa� s!ura  un  PROTEST  NAȚIONAL organizat  de  Federația
Națională  Sindicală  ”Ambulanța”  din  România,  susținută  de  organizațiile  sindicale
județene membre din toate Serviciile Publice de Ambulanță.

PROTESTUL  se  va  desfa� s!ura  î�n  toate  sediile  centrale  din  serviciile  de  ambulant!a�
judet!ene,  iar  î�n  Bucures!ti  PROTESTUL va  fi  organizat  î�n  Piat!a  Victoriei,  ca  obiectiv
pichetarea Guvernului,  unde va fi prezent un grup de  80 de protestatari, grup format din
reprezentant!ii sindicali ai organizat!iilor sindicale din toate Serviciile Publice de Ambulanţa�
din Roma�nia.

Conducerea FNSAR a î�naintat solicitare î�n scris Premierului Roma�niei de a stabili î�n
regim de urgent!a�  î�nta� lnirea cu conducerea FNSAR, î�nta� lnire promisa�  de Premier.

În  situația  în  care  până  marți,  03 noiembrie  a.c.,  Premierul  nu  va invita  la
discuții conducerea FNSAR, miercuri 04 noiembrie 2020, de la ora 10.00 va avea loc
PROTESTUL NAȚIONAL al serviciilor de ambulanță,  timp de 2 ore,  iar începând cu
data de 05 noiembrie 2020 personalul din serviciile de ambulanță va intra în GREVA
JAPONEZĂ pe  perioadă  nedeterminată  până  la  soluționarea  favorabilă  a
revendicărilor menționate. 

Revendicările  FEDERAȚIEI  NAȚIONALE  SINDICALE  ”AMBULANȚA”
DIN ROMÂNIA, sunt:

. 1. Suplimentarea cu personal în serviciile de ambulanță.

2.  Rectificarea  bugetară  la  nivelul  necesarului  pentru  a  asigura
drepturile salariale și cheltuieli materiale necesare pentru continuitatea
activității în serviciile de ambulanță.

3.  Reașezarea  salarizării  asistentului  medical,  a  managerului
general și al membrilor comitetului director din serviciile de ambulanță.st
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4.  Salarizarea  întregului  personal  din  Serviciile  Publice  de
Ambulanță începând cu 01 ianuarie 2021 la nivelul grilei anului 2022.

5. Asigurarea pensiei de urmaș familiei acestuia în urma decesului
personalului  din  Serviciile  Publice  de  Ambulanță  în  lupta  cu  virusul
COVID -19.

Cu deosebit respect s! i considerat!ie!
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