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SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET - SNST- 

Afiliat la Federaţia PUBLISIND  Membru al Blocului Naţional Sindical – BNS -  
 

                                                                         
Nr.79 / SNST / 15.04.2019 

 

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret convoacă Adunarea generală anuală a membrilor pentru 

data de marți, 07.05.2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din 

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, București, etajul 8, sala “Nadia”, cu următoarea  

Ordine de zi 

11.00  - Înregistrarea participanților / cvorum / ordine de zi / deschiderea lucrărilor 

           - Comisie de redactare a procesului verbal 

           - Raport de activitate 

           - Domenii SNST: DJST/DSTMB, CSM, CSN, CCS, CSU, FSN / afilieri 

           - Aprobare Execuție bugetară - Buget 2019 / Situaţie cotizaţii 

           - Acțiuni în instanță 

11.50  - Pauză 

12.00 - Sesiune dedicată invitaților  

           - invitat special domnul Matei Constantin Bogdan, ministrul tineretului și sportului 

13.00  - Pauză de cafea 

13.15  - Alegerea liderilor la nivel național pentru: CCS, CSN, DJST/DSTMB, CSM, 

             FSN, CSU, alte unități/grupe teritoriale 

           - Propuneri modificare statut              

           - Probleme pe domenii de activitate / priorităţi / strategie / acţiuni sindicale 

           - Înființare CAR pentru membrii SNST 
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           - Constituirea asociatiei profesionale “Asociația profesioniștilor din Sport” 

           - Constituirea asociatiei profesionale “Asociația profesioniștilor din Tineret” 

           - Carduri membri /parteneriate/oferte /  www.sindicatmts.ro/category/oferte 

13.30  - Diverse / Concluzii 

14.00  - Închiderea şedinţei 

 

Precizări: 

 Participă numai membrii de sindicat, iar delegații cu drept de vot pentru fiecare grupă 

vor fi stabiliți în conformitate cu prevederile statutului  SNST; 

  Având în vedere cerinţele de organizare, acces şi înregistrare a participanţilor, vă rugăm 

să confirmaţi prezenţa la: office@sindicatmts.ro , până la 03.05.2019; 

  În cazul în care nu puteți participa este nevoie să delegați în scris liderul grupei 

dumneavoastră să vă reprezinte; 

 Dacă din partea grupei nu poate participa nici o persoană, este necesar să transmiteţi 

împuternicirea pe numele unui delegat sau a președintelui SNST.  

 Transmiteți propunerile/subiectele pentru ordinea de zi. 

 

Preşedinte, 

Andy Nagy 

 

 

 


