În atenţia Comisiei Electorale a Sindicatului U.P.A România

Stimaţi colegi,
Pe aceasta cale vă fac cunoscută intenţia mea de a candida la funcţia de Vicepreşedinte al
Sindicatului U.P.A România.
Implicarea mea activă în mişcarea sindicală se intinde pe parcursul a 7 ani, perioadă în care am
avut un parcurs profesional ascendent în aceasta arie, pornind de la statutul de membru de
sindicat, adoptând mai apoi poziţia de reprezentant sindical şi ajungând până la cea de
Preşedinte de filială în prezent.
Oportunităţile pe care aceste roluri din activitatea sindicală mi le-au oferit sunt multiple şi au
contribuit la formarea mea continuă, fapt care m-a ajutat să iau în considerare prezenta
candidatură.
Personal, mă consider pregătit să îndeplinesc rolul de Vicepreşedinte. Îmi voi asuma în mai
mare măsură rolul de reprezentant al membrilor de sindicat şi al intereselor acestora, îmi voi
îmbunătăţi gradul în care îmi desfăşor activitatea pentru a da prioritate nevoilor membrilor de
sindicat şi pentru a le apăra drepturile şi mă angajez a face faţă solicitărilor poziţiei pe care îmi
doresc să o obţin.
Din punct de vedere instituţional declar că voi contribui la întărirea organizaţiei sindicale din
care fac parte, voi ajuta la întarirea dialogului social la nivelul companiei în care activăm ca şi
sindicat şi îmi voi aduce contribuţia în mişcarea sindicală la nivel naţional şi internaţional, în
măsura în care îmi vor permite circumstanţele şi limitele rolului pe care îmi doresc să îl
îndeplinesc.
Fiecare profesionist care activează într-un anumit domeniu are datoria de a-şi pune amprenta
personală în munca pe care o desfăşoară şi de a lăsa ceva din activitatea sa pentru posteritate.
Acest mecanism este însăşi cheia progresului pe care natura umană a reuşit să îl facă până în
prezent. Acesta este şi motivul pentru care îmi doresc să duc la îndeplinire cele scrise mai sus.
Cu solidaritate:
Florin Mneşciuc

