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Nr. 269 din 09.10.2018  

 

                                     În atenţia 

Tuturor sindicatelor afiliate 

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI DE ALEGERE 

 A BIROULUI EXECUTIV AL FNSA 

- criterii de depunere a candidaturilor, termene de depunere a candidaturilor, documente anexe - 

 

 

Biroul Federal al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA),  

s-a întrunit în şedinţă, la Alba-Iulia, în perioada 3-5 octombrie 2018, în vederea stabilirii 

detaliilor  privind organizarea Conferinţei de alegere a Biroului Executiv al federaţiei, validarea 

documentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a şedinţei, şi a stabilit următoarele: 

 

1. Perioada de desfăşurare a Conferinţei: 21-23 noiembrie 2018. 

2. Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca. 

3. Termenul pentru depunerea candidaturilor: 10 noiembrie 2018. 

a) Biroul Federal al FNSA a stabilit şi validat Criteriile de depunere a candidaturilor pentru 

ocuparea unei funcţii în cadrul Biroului Executiv al FNSA  - anexate prezentei; 

b) candidatul pentru ocuparea unei funcţii în Biroul Executiv al FNSA va trimite, în scris, 

până la data de 10 noiembrie 2018, documentele anexate prezentei, la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu, şi anume: 

 - hotărârea de desemnare de catre organizaţia sindicală a candidatului pentru ocuparea unei 

funcţii în Biroul Executiv al FNSA; 

- declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu face parte din structura de conducere a 

unei formaţiuni politice sau uniuni politice; 

- fişa de depunere a candidaturii. 
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c) dosarele pentru validarea candidaturilor vor fi supuse aprobării Biroului Executiv al FNSA, 

în data de 21.11.2018. 

4. Modificări ale Statutului FNSA: organizaţiile membre pot depune propuneri de modificare a 

Statutului FNSA, până la data de 10 noiembrie 2018, în scris, la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu. Acestea vor fi centralizate, încluse în materialele de şedinţă şi vor fi 

supuse la vot în cadrul lucrărilor Conferinţei de alegeri, înaintea desfăşurării procesului de 

alegere a Biroului Executiv al FNSA. În acest sens, ataşat prezentei adrese, regăsiţi în format 

word, actualul Statut al FNSA. 

5. Detalii privind desfăşurarea procesului de alegere a candidaţilor pentru o funcţie în cadrul 

Biroului executiv al FNSA.  

a) după validarea candidatutilor depuse se va trece la întocmirea buletinelor de vot; 

b) numărul de voturi va fi stabilit prin raportarea cotizaţiei achitate lunar, în ultimile 12 luni, la 

norma de reprezentare de 1 vot la 50 de membri cotizanţi; 

c) buletinul de vot va conţine candidaturile pentru urmatoarele funcţii: Preşedinte, Prim-

vicepreşedinte, 8 Vicepreşedinţi şi Secretar general. Prim-vicepreşedintele şi cei 8 vicepreşedinţi 

vor ocupa câte un colegiu. 

d) componenţa colegiilor este următoarea: 

   - Colegiul nr. 1 - judeţele: Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti; 

- Colegiul nr. 2 - judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Prahova, Olt; 

- Colegiul nr. 3 -  judeţele: Brăila, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea; 

- Colegiul nr. 4 - judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş;  

- Colegiul nr. 5 - judeţele: Alba, Gorj, Mureş, Sibiu, Vâlcea;  

- Colegiul nr. 6 - judeţele: Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Vrancea; 

- Colegiul nr. 7 - judeţele: Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vaslui; 

- Colegiul nr. 8  - judeţele: Bihor, Cluj, Sălaj, Satu-Mare; 

- Colegiul nr. 9 - judeţele: Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş, Suceava. 
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6. Detalii privind alegerea  membrilor Comisiei de cenzori: 

- până la data de 10 noiembrie 2018, vor fi transmise, în scris, la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu, candidaturi pentru ocuparea unei funcţii în Comisia de cenzori, un 

preşedinte şi doi membri. Este recomandat, ca la nivel de studii, candidatul să aibă studii 

economice sau juridice. 

Solicităm organizaţiilor membre să îşi îndeplinească obligaţiile statutare în ceea ce 

priveşte achitarea cotizaţiei către FNSA şi să respecte termenele precizate în această adresă. 

Adresa de convocare la Conferinţa de alegere a Biroului executiv al FNSA, detaliile 

privind cazarea şi masa,  va fi transmisă cu 30 de zile înainte de data începerii lucrărilor 

Conferinţei, conform Statutului FNSA. 

Cu respect,  
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