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FEDERATIA SALARIATILOR DIN ADMINISTRATIA

PUBLICA CENTRALA SI LOCALA DIN ROMANIA-
"COLUMNA"

afiliata la

CNSLR- FRATIA si SERVICIILE PUBLICE INTERNATIONALE

www.federatiacolumna.ro

ACORD DE COLABORARE

Incheiat Între:

1. Federatia Salariatilor din Administratia Publica Centrala si

Locala din România "COLUMNA" cu sediul În Bucuresti, str. Nicolae

Balcescu, nr. 21, sector 1, reprezentata prin Presedinte STAN SORIN,

Înfiintata conform Legii 54, denumita În continuare PARTENER

SI
2. Federatia Nationala a Politistilor Locali din România cu" ,

sediul În Satu Mare, Aleea Universului, nr.5-7, reprezentata prin

GAZDAC FLORIAN În calitate de Presedinte, Înfiintata conform OUG

26, denumita În continuare PARTENER

În urmatorii termeni:

Cele doua parti Îsi recunosc În mod bilateral si neechivoc rolul

important pe care ÎI joaca În societate, prin promovarea valorii, a

calitatii, a unui sistem prin intermediul caruia se doreste atingerea unor

niveluri superioare ale relatiilor profesionale, prin apararea intereselor

individuale, dar si de grup, prin punerea la dispozitia membrilor societatii

a unor programe cu suport civic bazate pe solutii sociale moderne,

transparente si europene, viabile din punct de vedere economic,

originale din punct de vedere cultural si accesibile din punct de vedere

comunicational.,

Str. Cristian Popisteanu nr.I-3, etaj 3, sector 1 Cod 010024,Bucuresti - Romania

CIF 17644537; CONT R073BRDE410SV53818804100 BRD-sucursala Academiei

Tel/Fax 021 3150950; Mobil: 0733.300.627;0733.300.600; E-mail: fsapcl@cnslr-fratia.ro



...

OBIECTUL ACORDULUI

Partile convin sa colaboreze pentru:

1. apararea si promovarea drepturilor politistilor locali;

2. formarea de organizatii sindicale În cadrul politiei locale de pe

Întreg teritoriul României;

3. sustinerea reciproca În cadrul structurilor consultative ale

Ministerului Administratiei si Internelor cât si ale Ministerului Muncii,

Familiei si Protectiei Sociale;

4. sustinerea reciproca În cadrul structurilor consultative ale

Prefecturilor si Consiliilor Judetene.

RESPONSABILITATILE PARTILOR

Federatia Salariatilor din Administratia Publica Centrala si.. .
Locala din România "COLUMNA" va avea urmatoarele obligatii:

1. apararea si promovarea drepturilor salariatilor din cadrul

politiilor locale;

2. Încheierea contractelor si acordurilor colective de munca În

vederea Îmbunatatirii conditiilor de munca ale salariatiilor si obtinerea

unor drepturi banesti suplimentare;

3. sustinerea Federatiei Nationale a Politistilor Locali din România

pentru elaborarea si aprobarea actelor normative ce reglementeaza

activitatea politiei locale;

4. promovarea imaginii si actiunilor Federatiei Nationale a

Politistilor Locali din România;
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5. invitarea reprezentantilor Federatiei Nationale a Politistilor

Locali din România la lucrarile Consiliilor Nationale ale Federatiei, ,

"COLUMNA";

6. de a nu prejudicia în nici un fel, direct sau indirect si a nu aduce

deservicii Federatiei Nationale a Poltiei Locale din Romania." ,

Federatia Nationala a Politistilor Locali din România va avea

urmatoarele obligatii:

1. sustinerea Federatiei "COLUMNA" în înfiintarea si organizarea

de sindicate la nivelul politiilor locale;

2. sustinerea Federatiei "COLUMNA" in apararea si promovarea

drepturilor salariatilor din cadrul politiilor locale;

3. promovarea imaginii si actiunilor Federatiei "COLUMNA";

4. invitarea reprezentantilor Federatiei "COLUMNA" la lucrarile

Adunarii Generale a Federatiei Nationale a Politistilor Locali din

Romania;

5. de a nu prejudicia in nici un fel, direct sau indirect si a nu aduca

deservicii Federatiei "COLUMNA".

MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

1. Partile vor înfiinta canale comune de informare si de promovare

a programelor si activitatilor comune pe care le desfasoara.

2. Totodata, vor organiza seminarii, expozitii, conferinte, în

vederea implementarii programelor ce sunt realizate de catre cele doua

parti, precum si a imaginii acestora, la nivelul întregii societati.
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ALTE CLAUZE:

1. Actul de fata va în~eta sa mai produca efecte juridice prin

acordul expres, manifestat în

f
criS, al celor doua parti.

2. Orice modificare a rezentului se va putea realiza doar prin

acordul de vointa al partilor, aterializat în act aditional.

Prezentul acord s-a î

t
heiat astazi, 10 decembrie 2011, pe o

perioada nedeterminata, î cepând cu data semnarii lui, în doua

exemplare, câte unul pentru lecare parte.

Federatia Salariatilor di. .

Administratia Publica.

Federatia Nationala a Politistilor
Locali din România

Centrala si Localadin
România "COLUMNA"

PRESEDINTE PRESEDINTE
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