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Nr. 65 din 13.10.2022 

 

 

În atenţia: 

Tuturor organizaţiilor sindicale afiliate 

Ref: organizare Conferinţă de alegeri generale 

 

Doamnelor şi Domnilor Colegi, 

 

Vă reamintim că în perioada 16-18.11.2022 va fi convocată Conferinţa de alegeri 

generale a FNSA, la Cluj-Napoca, conform Statutului organizaţiei nostre. Această structură de 

conducere se întruneşte din 4 în 4 ani, în vederea alegerii Biroului executiv şi a Comisiei de 

cenzori, demersuri care reprezintă principalul punct de pe ordinea de zi, alături de unele 

propuneri de modificare a Statutului FNSA. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, conform Deciziei Biroului executiv, începând de 

la data prezentei şi până în data de 09.11.2022 pot fi depuse candidaturi pentru ocuparea 

unei funcţii în Biroul executiv al FNSA sau Comisia de cenzori, respectând criteriile pentru 

depunerea candidaturilor, stabilite de către Conferinţa precedentă, şi completând formularele 

ataşatei prezentei. Biroul executiv se va întruni în data 16.11.2022 pentru a analiza dosarele 

depuse după care, în data de 17.11.2022, le va supune spre validare participanţilor la lucrări.  

Documentele trebuie depuse până la termenul menţionat mai sus, la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu.  

Invitaţia de participare, Proiectul ordinii de zi, detaliile privind cazarea şi masa vor fi 

trimise organizaţiilor membre cu două săptămâni înainte de începerea lucrărilor conferinţei, 

conform prevederilor statutare. 

 

Ataşăm prezentei: 

1. Formular de depunere a candidaturii pentru ocuparea unei funcţii în cadrul 

Biroului Executiv al FNSA. 

mailto:presedinte@fnsa.eu
mailto:bogdan.schiop@fnsa.eu
http://www.fnsa.eu/


 

                                                            FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 

       DIN ADMINISTRAŢIE 

                                             Afiliată la C.N.S. Cartel ALFA 

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                       2 

Adresă de corespondenţă: Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 1-3, camera 15 
Tel/Fax: 0264.598.333 

Preşedinte: Valer Suciu – 0729.085.940; mail: presedinte@fnsa.eu 

Secretar general: Bogdan Şchiop – 0729.085.942; mail: bogdan.schiop@fnsa.eu 
www.fnsa.eu 

 

 

2. Formular de desemnare de către Biroul executiv al organizaţiei de unde provine 

candidatul. 

3. Criteriile de depunere a candidaturii la ocuparea unei funcţii în Biroul executiv. 

4. Propuneri de modificare a Statutului FNSA; pâna în data de 09.11.2022, 

organizaţiile membre pot trimite şi alte propuneri de modificare, la adresa de mail: 

bogdan.schiop@fnsa.eu, (statutul FNSA poate fi consultat accesând: 

www.fnsa.eu/statut) care vor fi incluse în demersul de modificare; în ataşament 

sunt cele propuse de către Secretarul general al FNSA. 

 

Solicităm organizaţiilor membre să depună eforturi pentru a participa la lucrările 

Conferinţei de alegeri, asigurând astfel reprezentarea tuturor membrilor de sindicat. Conform 

Statutului FNSA, la conferinţă va participa, în mod obligatoriu, liderul de sindicat sau 

înlocuitorul acestuia, însoţit de unu până la cinci delegaţi, în funcţie de posibilităţile de decontare 

ale fiecărui sindicat. 

Cu respect,  
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