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Bucuresti, 22 Mar 18
Subiectul: Scrisoare de Intentie
Am luat la cunoştinţă, cu interes, de functiile ce vor ramane vacante in Biroul Executiv al Sindicatului
U.P.A. Romania.
Voi începe prin a ma prezenta. Ma numesc Adrian Soare si sunt unul dintre fondatorii Sindicatului
U.P.A. Romania. Incepand de la primele alegeri desfasurate in noiembrie 2006 am fost ales
Vicepresedintie al Sindicatului.
In urma afilierii Sindicatului U.P.A. Romania la Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci, am fost ales
membru in Consiliul de Coordonare al acesteia. Ulterior, in noiembrie 2017 am devenit Vicepresedinte la
FSAB.
Pe plan international, incepand cu luna septembrie 2007, sunt reprezentant al Romaniei la Consiliul
European de Intreprindere al UniCredit Group, iar in noiembrie 2017 am fost ales in Comitetul restrans al
acestui organism.
Din noimbrie 2013, odata cu afilierea la UNI Global Union, am facut parte din Comisia de Dialog Social
European din Sectorul Bancar.
Inca de la infiintarea Sindicatului am manifestat o deschidere catre comunicare, atat cu membrii de
sindicat cat si cu managementul societatii. Astfel am reusit, impreuna cu ceilalti membrii din Biroul
Executiv, sa aparam drepturile membrilor de sindicat.
Unul dintre principalele roluri ale unui Sindicat este negocierea contractului colectiv de Munca. Astfel,
am facut parte din toate cele 11 comisii de negociere a CCM, aducandu-mi aportul la pregatirea
negocierilor respective, la elaborarea strategiilor de negociere si, in final la sustinerea si ducerea lor la bun
sfarsit. In final, pe langa cresterile colective de salariu negociate, s-a reusit introducerea de 25 de noi
drepturi in Contractul Colectiv.
Doresc sa candidez la functia de Presedinte al Sindicatului U.P.A. Romania pentru a da o continuitate
activitatii mele in cadrul Sindicatului pentru mentinerea si apararea drepturilor colective obtinute cat si
negocierea de noi drepturi in cadrul CCM. Toate acestea se pot realiza prin consolidarea noii echipei a
Biroului Executiv al Sindicatului cat si continuarea relatiilor industriale si a dialogului social pe care le-am
creat cu managementul UBIS Romania si Unicredit Group.
Cu stimă,
Adrian Soare
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