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Problematica nu es-
te nouă. Încă din luna iu-
nie, reprezentanții sa la
riaților Agenției de Plăți 
au atras atenția condu-
cerii Ministerului Agricul
turii că aceste prevederi 
vor provoca reduceri sa-
lariale semnificative, 
pen   tru anumite catego-
rii de angajați. Concluzia 
a reieșit după o serie de 
simulări și calcule efec-
tuate de specialiști, care 
au urmat prevederile no-
ii legi a salarizării. Atunci, 
în urma nenumăratelor 
demersuri, discuții și în-
tâlniri, reprezentanții Sin-
dicatului Național APIA au 
primit asigurări din partea 
responsabililor  MADR că 
se vor căuta soluții pen-
tru a îndrepta această 
situație. Dar, iată, au tre-
cut mai bine de patru luni, 
se apropie termenul de 1 
ianuarie 2018, când se va 
aplica Legea 153, iar pla-
ta contribuțiilor sociale va 
trece în sarcina angajatu-
lui, și funcționarii APIA s

au ales doar cu promisi-
unile...

Reduceri între 700 
și 2.800 de lei!

Așadar, din simulări-
le efectuate a reieșit fap-
tul că, dacă salariile unor 
categorii de angajați APIA 
ar putea crește, pentru al-
te categorii veniturile vor 
cunoaște reduceri dras-
tice, care ar putea fi cu-
prinse între 700 și 2.800 
de lei. Cei mai afectați vor 
fi cei cu funcții executive, 
astfel încât un șef de bi-
rou, să zicem, va avea un 
salariu mai mic decât sub-
alternii săi!

La mijloc se mai află 
și o altă anomalie: la ni-
velul APIA salarizarea nu 
este unitară. Este vor-
ba despre coeficientul de 
salarizare, care nu este 
același la funcții similare, 
în toată instituția. Astfel, 
un consilier superior care 
îți desfășoară activitatea 
la nivel teritorial are un 

coeficient de 1,96, în timp 
ce coeficientul unui omo-
log deal său din APIA 
Central este de 2,63. Prin 
urmare, odată cu majora-
rea de 25% prevăzută de 
noua lege, discrepanțele 
se vor adânci, coeficien-
tul ajungând la 2,45 în te-
ritoriu și la 3,29 la „Cen-
tru”. În aceste condiții, 
multe dintre salariile per-
sonalului APIA din centre-
le județene și cele loca-
le vor scădea semnifica-
tiv, odată cu trecerea plă
ții contribuțiilor sociale la 
angajați.

Totodată, simulările 
au arătat că, la nivel teri-
torial, fondurile pentru sa-
larii se vor diminua.

Funcționarii APIA 
sunt revoltați de 
situație

Rezultatul acestor 
calcule ia determinat pe 
angajații instituției să se 
revolte, nemulțumiți de 
pre vederile celor două ac-
te normative, iar pe data 
de 16 noiembrie ei au în-
cetat pentru două ore lu-
crul, pentru a protesta 
față de această situație. 
A fost un protest spon-
tan, la care au participat 
și funcționarii Centrului 
Județean Ilfov al APIA. Un 
protest care a plecat de 
jos, sindicatul nefiind im-
plicat în organizarea lui. 

Prin urmare, oame-
nii declară că se simt de
zamăgiți și umiliți, având 
în vedere că, pentru a 

reuși să autorizeze pla-
ta avansului din subvenții 
încă din 16 octombrie, ei 
au depus eforturi consi-
derabile. „Am avut de res-
pectat o serie de termene, 
ni sa spus «închideți ter-
menele!», «începeți con-
troalele administrative!», 
astfel încât plățile să de-
mareze încă din octom-
brie, iar la 1 decembrie 
să începem plățile regu-
lare. Am respectat întoc-
mai aceste termene, cu 
multe eforturi. Nu credem 
că are cineva ceva să ne 
reproșeze. Ba mai mult, 
domnul ministru nea și 
lăudat întro conferință! 
Am muncit zi și noapte, 
sâm bete, duminici și săr-
bători legale, uneori mult 
după miezul nopții, am ve-
nit la 12 noaptea să por-

nim plata avansurilor, și ce 
primim în schimb? Pe par-
tea de salarii ni sa spus: 
«așteptați, așteptați, aș
tep tați!». Mulți dintre noi 
am pierdut și acele ore su-
plimentare la care aveam 
dreptul, pentru că nu am 
putut să le recuperăm în 
termenul legal! Protes-
tul nostru este un stri-
găt de ajutor către dom-
nul ministru Daea! Nu ce-
rem decât să rămânem cu 
aceleași venituri salaria-
le! Vom continua să mun-
cim la fel, dar ce demnita-
te vom mai avea când ne 
vom trezi cu salariile dimi-
nuate? Noi credem că din 
acest conflict, absolut in-
util vor avea de pierdut 
fermierii, care sar putea 
confrunta cu întârzieri ale 
plăților...”, neau declarat 

mai mulți angajați ai CJ 
APIA Ilfov, care au dorit, 
însă, săși păstreze anoni-
matul. Totodată, ei afirmă 
că nu vor o creștere sa-
larială, dar doresc o grilă 
unică de salarizare pentru 
toți angajații APIA. Potri-
vit acestora, diferența de 
salarizare ajunge, în une-
le cazuri, la 34% pentru 
funcțiile de execuție și de 
60% pentru funcțiile de 
conducere, față de salarii-
le din teritoriu.

Pe de altă parte, an
gajații susțin că directo-
rul APIA, Adrian Pintea, 
ar fi afirmat, întrun me-
saj transmis prin SMS, 
că există un proiect de 
ordonanță care urmează 
să fie discutat în Guvern, 
prin care toate aceste 
ano malii ar fi corectate.

Protest spontan al angajaților APIA din centrele județene

Iată ce cer funcționarii Agenției pentru 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură! 
Acesta a fost și motivul pentru care, joi, 
16 noiembrie, angajații instituției din 
toate centrele județene și locale ale APIA 
au ieșit, în număr mare, în întreaga țară, 
să protesteze față de faptul că anumite 
prevederi ale Legii 153 – a salarizării – vor 
avea efecte negative asupra veniturilor lor 
salariale.

Andrei Dumitru

„O singură instituţie, o singură salarizare!”


