
 

 

                         
 

SNPPC/13.03.2019 

Comunicarea SNPPC-membrii de sindicat, prioritară! 

În fiecare zi, suntem prezenți pe site, pe contul de facebook și pe rețelele intranet.    

 

Pentru optimizarea comunicării Biroului Executiv Central și a celor 74 de Birouri Teritoriale 

SNPPC cu membrii noștri de sindicat, revenim cu precizări și date utile de contact: 

 

-    informații despre activitatea SNPPC, la nivel local, se pot obține de la membrii Birourilor 

Executive Teritoriale (datele de contact ale acestora, pentru fiecare județ în parte, sunt pe site-ul 

snppc.ro/Organizatii - https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22); 

-       pentru informații despre activitatea SNPPC, la nivel central, statutul juridic al SNPPC, legislația 

incidentă și ofertele/parteneriatele disponibile membrilor: snppc.ro; facebook.com/snppc.ro; 

centrala telefonică SNPPC: 031. 105.11.41/42; e-mail secretariat SNPPC - secretariat@snppc.ro;  

-      pentru a deveni membru SNPPC, contactați, în primul rând, Biroul teritorial  din unitatea dvs.;   

modelul de adeziune/cerere inscriere în sindicat este disponibil la https://www.snppc.ro/adeziune-

b54;  se pot trimite cereri-tip și la contact@snppc.ro:  

-   pentru solicitări privind consilierea/asistența juridică, apărarea drepturilor, promovarea și 

reprezentarea intereselor membrilor SNPPC în fața angajatorilor, a comisiilor de cercetare 

disciplinară ori administrativă sau a instanțelor judecătorești (contactarea Departamentului Juridic 

SNPPC): juridic@snppc.ro; contact@snppc.ro; telefon 031. 105.11.41/42; fax: 021.315.37.25; 

-            pentru transmitere cereri, documente diverse, solicitări privind telefonia mobilă (TELEKOM, 

VODAFONE și ORANGE) etc: e-mail contact@snppc.ro; telefon 031. 105.11.41/42; fax: 

021.315.37.25; 

-      informații despre Fundația SNPPC ,,Sf. Nicolae-octrotitorul polițiștilor” și despre ajutoarele 

care se acordă membrilor noștri de sindicat/familiilor - https://www.fundatie.snppc.ro/ sau direct de 

la responsabilul activității  - 0728.28.26.08; e-mail fundatie@snppc.ro; 

-     solicitările pentru cardul de membru SNPPC se fac, de regulă, centralizat, prin Birourile 

Executive Teritoriale; orice problemă referitoare la acest aspect poate fi comunicată telefonic 

(0728.28.26.08) sau prin e-mail, la adresa: fundatie@snppc.ro. 

 
 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR  

ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  

DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

______________________________________________ 
Sediul administrativ: Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 6, et. 3, cam. 101, sector 5 

www.snppc.ro; email: contact@snppc.ro; Tel 031.1051141/42; fax: 021.3153725 
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