
 

                                                            FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR 

    DIN ADMINISTRAŢIE 

                                           Afiliată la C.N.S. Cartel ALFA 

     

1 

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 

 

 

Nr. 238 din 12.04.2018 

                                                 Către 

Membrii Biroului Federal 

Toate sindicatele afiliate 

 

Preşedintele F.N.S.A. convoacă, în perioada 25-27.04.2018, Biroul Federal al 

Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), în şedinţă ordinară, conform 

Art. 16 alin (1) din Statutul F.N.S.A. Aceasta va avea loc la Sinaia, în sala de conferinţe a Hotelului 

Rina Sinaia, în data de 26.04.2018, începând cu ora 10,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Discuţii pe marginea problemelor întâmpinate în aplicarea Legii unitare de salarizare, 

centralizarea acestora şi includerea lor în programul de revendicări FNSA. 

2. Strategia şi programul de acţiuni ale F.N.S.A până la finalul anului 2018. 

3. Discuţii cu invitaţii din partea Guvernului României şi ai structurilor asociative ale 

autorităţilor publice locale pe marginea problemelor cu care se confruntă salariaţii din administraţia 

publică. 

4. Stabilirea datei de organizare a Conferinţei de alegeri a FNSA. 

5. Prezentarea situaţiei finaciar contabile. 

6. Diverse. 

La conferinţă va participa, în mod obligatoriu, liderul de sindicat sau înlocuitorul acestuia, 

însoţit de unu până la trei delegaţi, în funcţie de posibilităţile de decontare a fiecărui sindicat. De 

asemenea, la această sedinţă pot participa reprezentanţii tuturor sindicatelor afiliate, nu doar 

membrii Biroului Federal, condiţia fiind ca organizaţia pe care o reprezintă să nu înregistreze 

restanţe la achitarea cotizaţiei la 31 martie 2018. 

Organizaţiile sindicale care nu au cotizaţia achitată la zi, nu vor avea drept de vot. 
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Precizări privind desfăşurarea conferinţei 

25-27 aprilie 2018 

 

1. Locul de desfăşurare – sala de conferinţe Hotel Rina Sinaia. 

2. Cazarea şi masa – Restaurant Rina Sinaia. 

3. Intrarea la cazare – în data de 25.04.2018,  după ora 14
00

. 

4. Data ieşirii de la cazare – 27.04.2018, ora 12
00

. 

5. Data şi ora deschiderii lucrărilor conferinţei – 26.04.2018, ora 10
00

. 

6. Ȋnchiderea lucrărilor conferinţei – 27.04.2018, ora 11
00

. 

7. Servicii asigurate – cazare două nopţi, cină în data de 25.04.2018, mic dejun, prânz şi cină în 

data de 26.04.2018 şi mic dejun în data de 27.04.2018. 

8. Costul total al serviciilor/toată perioada – este de 554 lei/persoană/cameră single. 

Preţul este negociat pentru perioada şi serviciile precizate mai sus şi va fi suportat de 

către fiecare delegat în parte, indiferent de ora sosirii şi ora plecării din intervalul amintit. 

La aceasta şedinţă au fost invitati sa participe următorii: Ministrul Muncii şi 

Justiţiei Sociale, Ministrul Finanţelor Publice, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici,  Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Preşedintele Asociaţiei Oraşelor din 

România, Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România şi Preşedintele CNS Cartel Alfa. 

                   Confirmarea participării la conferinţă şi a numărului de delegaţi se va face în 

scris, până la data de 20.04.2018, ora 14,  la adresa de mail: bogdan.schiop@fnsa.eu sau 

telephonic, la  numărul: 0729.085.942 – Bogdan Şchiop. 
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