STATUTUL SINDICATULUI ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET,, DOLJ
CAPITOLUL I
NUMELE, DATA CONSTITUIRII, SCOPUL CONSTITUIRII, ADRESA
INSTITUŢIEI
Art.1 SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET,, DOLJ este organizaţie
sindicală a cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal care activează în
învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj.
Art.2 Sediul S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este în România, municipiul Craiova, str.Ioan
maiorescu Nr.6.
Art.3 Sindicatul Învăţământ ,,Spiru Haret,, Dolj este persoană juridică română,
organizată în conformitate cu Legea Sindicatelor din România, cu prevederile Statutului, (în
spiritul Convenţiei nr.84/1948 a O.I.M.), prin hotărârea Adunării Generale din 4 februarie
1990, înregistrată la Judecătoria Craiova, prin Sentinţa Civilă nr.31/22 februarie 1990,
modificat în conformitate cu sentinţa civilă din 14 februarie 1992. Potrivit sentinţei Civile
nr.12/14 februarie 1997, S.I.P.Dolj îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate.
Art.4 S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este organizaţie socio-profesională apolitică
(independentă de organele outerii de stat, de alte grupuri şi formaţiuni ale sistemului
instituţional, de asociaţii şi organizaţii diverse, sau culte) reunind prin libera adeziune,
organizaţii sindicale şi persoane îndrituite legal a desfăşura activităţi în învăţământ, fără
deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, pregătire profesională şi convingeri politice.
Art.5 S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul judeţului,
unde sunt organizaţii sau membri de sindicat S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
Art.6 Sindicatul Învăţământ ,,Spiru Haret,, Dolj este constituit în scopul promovării
şi apărării intereselor profesionale, economice şi socio-culturale ale membrilor săi şi ale
drepturilor acestora, prevăzute de legislaţia muncii şi în Contractele Colective de Muncă.
Art.7 În Sindicatul Învăţământ ,,Spiru Haret,, Dolj se pot înscrie şi pensionarii care
au lucrat în învăţământ, studenţii facultăţilor care pregătesc profesori, studenţii care se
pregătesc să devină institutori, învăţători, educatoare sau alţi salariaţi ai instituţiilor care ţin
de învăţământ. Cuantumul cotizaţiei pentru pensionari, studenţi, este stabilit de Biroul
Executiv.
Art.8 Ştampila S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj are următorul înscris:
SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ,, SPIRU HARET,, DOLJ
CAPITOLUL II
PRINCIPII DE ORGANIZARE, SCOPURI, OBIECTIVE
Art.9 Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării S.I. ,,Spiru Haret,,:
unitatea de acţiune sindicală, democraţia conducerii colective, independenţă, solidaritate cu
organizaţiile sindicale, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegeri democratice.
Art.10 S.I. ,,Spiru Haret,,Dolj va acţiona pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei,
precum şi cele referitoare la activitatea organizaţiilor sindicale, respectarea drepturilor
fundamentale ale omului.
Obiective şi scopuri
Art.11 Aducerea organizaţiilor din unităţile de învăţământ în relaţii de asistenţă
mutuală şi colaborare; organizarea unităţii şi forţei de acţiune a organizaţiilor sindicale
afiliate, pentru punerea în valoare şi apărarea intereselor şi drepturilor membrilor de sindicat.

Art.12 Prezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale
şi economice ale membrilor de sindicat.
Art.13 Participarea, prin federaţie, la procesul de reformă a învăţământului
românesc, la elaborarea şi modificarea actelor normative care privesc activitatea
profesională şi socio-economică a salariaţilor din învăţământ.
Art.14 Implicarea, prin toate mijloacele legale, în respectarea tuturor actelor
normative legate de muncă, protecţia muncii, menţinerea locurilor de muncă, asistenţă
şi protecţie socială.
Art.15 Negocieri colective cu reprezentanţii executivului şi ai legislativului
local, cu reprezentanţii tuturor instituţiilor descentralizate, pentru soluţionarea oricăror
revendicări îndreptăţite, ce intră în componenţa acestora.
Art.16 Acordarea de asistenţă organizatorică şi juridică sindicatelor afiliate.
Art.17 Participarea la elaborarea şi negocierea Contractului Colectiv de
Muncă în condiţiile legii.
Art.18 Dezvoltarea şi întărirea prin strategiile adoptate.
Art.19 S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj respectă autonomia organizaţiilor sindicale
afiliate.
Art.20 S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legile din România şi prevederile prezentului Statut.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

CAPITOLUL III
MIJLOACE DE ACŢIUNE
negocierea, medierea, concilierea;
protestul, petiţia, pichetarea, mitingul, demonstraţia;
interpelarea administraţiei prin presă, prin comisiile de dialog social, comisii
paritare;
sesizarea organelor de justiţie cu privire la încălcarea drepturilor şi
libertăţilor sindicale şi profesionale, stipulate în legislaţie, sau în prevederile
negociate prin Contractul Colectiv de Muncă;
greva;
alte mijloace prevăzute de lege;
S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj sprijină sindicatele afiliate în organizarea şi
conducerea acţiunilor revendicative;
Organizarea de cursuri de formare profesională pentru lideri/delegaţi
sindicali.
CAPITOLUL IV

DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMEBRU AL S.I.P.
DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI
Art.21 Poate deveni membru S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj orice organizaţie
sindicală din învăţământul preuniversitar doljean, care şi-a exprimat dorinţa, pe baza
liberului consimţământ, recunoaşte şi respectă statutul S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj, achită
cotizaţia stabilită şi luptă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj.
Art.22 Afilierea la S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se solicită în scris, prin cerere de
afiliere însoţită de procesul verbal şi tabelul cu semnăturile membrilor de sindicat.

Art.23 Cererea de afiliere va cuprinde următoarele menţiuni obligatorii: organul
care aprobă afilierea, numărul membrilor aderenţi la data afilierii, calitatea de persoană
juridică a sindicatului respectiv, dacă este cazul, şi declaraţia că respectiva organizaţie nu este
afiliată la un alt sindicat judeţean.
Art.24 Aprobarea afilierii este de competenţa Adunării Reprezentanţilor la
propunerea Biroului Executiv al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj, iar organizaţia sindicală este
considerată membru cu drepturi depline de la data depunerii cererii.
Art.25 Afilierea la S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj nu limitează autonomia şi autogestiunea
organizaţiei sindicale respective.
Art.26 Aprobarea afilierii este de competenţa Adunării Generale, la propunerea
Biroului Executiv.
Art.27 Retragerea unei organizaţii sindicale se poate face prin liberă voinţă a
acesteia sub forma unei cereri de retragere, aprobată de organul competent şi copie după
procesul verbal fără obligaţia justificării acestei cereri. În cazul membrilor individuali cererea
scrisă se adresează, după caz, liderului organizaţiei respective sau Biroului Executiv al S.I.
,,Spiru Haret,, Dolj .Cererea e adusă la cunoştinţă Adunării Generale.
Art.28 În cazul retragerii, organizaţia sindicală are obligaţia de a plăti cotizaţia
datorată până în ziua în care îi încetează calitatea de memebru al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj,
precum şi de a restitui bunurile primite în folosinţă de acesta. Cotizaţiile încasate de S.I.
,,Spiru Haret,, Dolj nu vor putea face obiectul unei cereri de restituire.
Art.29 Calitatea de organizaţie afiliată, sau membru S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se
pierde prin:
- retragerea organizaţiei sau a membrului prin libera voinţă a acestuia;
- neplata cotizaţiei pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-un an calendaristic sau
întârzieri repetate în achitarea acestei;
- după epuizarea modalităţilor prevăzute la Cap.IV, celelalte sunt prevăzute la Cap.
Sancţiuni;
- reprimirea în S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se poate face după o perioadă de 6 luni, la
cerea scrisă a sindicatului respectiv, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală sau
Adunarea reprezentanţilor după caz.
Art.30 Membrii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se bucură de următoarele drepturi:
a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii, în deplină autonomie, pe baza
statutului propriu şi/sau al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
b) alegerea, în mod liber, a reprezentanţilor în organismele S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj,
participarea acestora la luarea şi îndeplinirea deciziilor;
c) de a obţine sprijin calificat în realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare proprii,
care nu contravin prevederile statutului S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
d) de a-şi desemna sau revoca în mod liber reprezentanţii cu drept de vor în Adunarea
Reprezentanţilor, participarea acestora la luarea şi îndeplinirea deciziilor;
e) de a-şi exprima liber opiniile proprii, în toate organismele S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj şi
iniţierea de propuneri în favoarea îmbunătăţirii activităţii sindicale, de a prezenta
apeluri, moţiuni, amendamente, note de revendicări sau propuneri de acte
normative, ca să fie înaintate factorilor de drept;
f) controlul activităţii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj: prin votul reprezentanţilor aleşi în
organele de conducere;
g) de a cere sprijinul organizaţiei judeţene în conflictele colective de muncă la nivel
teritorial şi local;

de a beneficia în mod egal, de facilităţile obţinute de S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
de a negocia şi încheia CCM la nivel de localitate;
de a informa şi de a fi informat cu toate problemele curente;
de a-şi exprima opiniile cu privire la activitatea liderilor şi a organelor de
conducere a S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj, fără a obstrucţiona şi împiedica
activitatea sindicală;
l) de a beneficia de recompense pentru serviciile aduse S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj
şi activităţii sindicale la nivel judeţean;
m) de a construi, prelua, reamenaja şi gospodări baze proprii de odihnă şi
tratament, instituţii culturale, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
organizarea de servicii şi societăţi comerciale aducătoare de profit, în scopul
dezvoltării capacităţii sindicatului, de a acorda facilităţi membrilor săi şi de
a-şi mări capacitatea de acţiune şi apărarea drepturilor sindicale;
Art.31 Dreptul la contestaţie:
h)
i)
j)
k)

CAPITOLUL V
DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Art.32 Organizaţiile sindicale şi membrii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj au
următoarele îndatoriri:
 să cunoască şi să respecte statutul S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj,
 să participe efectiv şi să susţină activitatea desfăşurată de S.I. ,,Spiru Haret,,
Dolj;
 să achite lunar cotizaţia stabilită prin statut, corespunzător numărului de
membri de sindicat ai organizaţiilor, sau individual, după caz;
 să participe solidar la acţiunile de luptă sindicală, organizate de S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj;
 să furnizeze informaţii susceptibile a prezenta interes pentru activitatea S.I.
,,Spiru Haret,, Dolj;
 să participe, prin reprezentanţii aleşi sau desemnaţi, în Adunarea Generală a
liderilor la toate convocările pentru luarea de hotărâri şi decizii privind
activitatea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii imaginii S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj, sau a celorlalţi membri ai S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj,
 să contribuie la sporirea prestigiului şi a popularităţii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 să acorde sprijin celorlalte organizaţii şi memebri ai S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj,
la cererea acestora;
 să promoveze în mod corect activitatea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 să apere imaginea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 să promoveze relaţii principiale cu celelalte organizaţii ale S.I. ,,Spiru Haret,,
Dolj;
 să aducă la cunoştinţă factorilor de conducere orice situaţie ivită, menită să
aducă atingere imaginii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 să participe la Adunarea Reprezentanţilor şi să informeze permanent prin
liderii de sindicat, membri proprii de sindicat, asupra activităţii desfăşurată
de S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.

CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI
Art.33 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare de către organizaţiile membre, sau
membrii individuali, se prevăd următoarele sancţiuni:
a) atenţionarea;
b) avertizarea scrisă;
c) suspendarea;
d) excluderea.
Decizia cu privire la sancţiune se ia de către Adunarea Reprezentanţilor, la
propunerea Biroului Executiv al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
Art.34 La hotărârea privind sancţionarea unei organizaţii, participă şi liderul
organizaţiei respective. Dacă acesta refuză, măsura poate opera şi în lipsa acestuia.
Art.35 Organizaţia sancţionată poate depune contestaţie la Conferinţa Judeţeană în
termen de 30 de zile.
CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE
Art.36 Organele de conducere ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj sunt:
a) Conferinţa Judeţeană;
b) Adunarea Reprezentanţilor;
c) Biroul Executiv;
d) Comisia de Cenzori- organ de control
Organele de conducere sunt responsabile de realizarea prevederilor statutare.
Art.37 Organul suprem de conducere al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este Conferinţa
Judeţeană,care se convoacă o dată la 5 ani în sesiune ordinară. La cererea a 2/3 din
organizaţiile membre, sau la propunerea Biroului Executiv, poate fi convocată o sesiune
extraordinară a Conferinţei.
Conferinţa Judeţeană este constituită din membrii Adunării Generale şi din delegaţii
desemnaţi de organizaţiile sindicale componente, potrivit normei de reprezentare de 1/50
membri de sindicat, fiind statutară în prezenţa a 2/3 din numărul total al delegaţilor cu drept
de vot.
Conferinţa are următoarele competenţe:
a) analizează activitatea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj şi a organelor de conducere colectivă,
stabilind principalele obiective ale activităţii următoare;
b) aprobă, modifică sau abrogă statutul organizaţiei judeţene;
c) alege, prin vot secret, organele de conducere ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
d) confirmă cererile de afiliere, care au fost aprobate în prealabil de Adunarea
Reprezentanţilor, analizează şi se pronunţă asupra apelului organizaţiilor a căror
afiliere a fost respinsă;
e) hotărăşte asupra principiilor şi orientărilor fundamentale ale activităţii S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj;
f) data, locul organizării, ordinea de zi şi durata lucrărilor se stabilesc cu cel puţin 30
de zile înainte. În cazuri excepţionale, conferinţa poate fi convocată cu 15 zile
înainte, cu o ordine de zi cunoscută de organizaţiile componente;
g) hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate;
h) Conferinţa Judeţeană alege individual şi pe funcţie, prin vot secret, pentru un
mandat de 5 ani:

a) Biroul Executiv al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj
b) Comisia de control şi revizie formată din 3 membri: preşedinte, 2
membri
Pot candida pentru funcţiile de conducere în cadrul Biroului Executiv
persoanele care sunt delegate la conferinţă, nu încalcă prevederile legii sindicatelor
privitoare la organele de conducere ale sindicatelor, nu deţin funcţii în partidele
politice, sau funcţii de conducere administrative şi sunt prezenţi la lucrările
conferinţei.
i) Analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Adunarea
Reprezentanţilor şi de Comisia de cenzori;
j) Alege prin vot secret preşedintele şi membri Biroului Executiv care sunt
Vicepreşedinţi. Aceştia îşi vor depune candidaturile cu cel puţin 15 zile înainte de
data Conferinţei. Membrii Biroului Executiv sunt aleşi de Conferinţa Judeţeană, prin
vot secret, cu majoritatea simplă a voturilor delegaţilor prezenţi statutar, pentru un
mandat de 5 ani. Ei pot fi suspendaţi de Adunarea Reprezentanţilor, prin hotărârea a
2/3 din membrii cu drept de vot şi destituiţi de Conferinţa Judeţeană, convocată
extraordinar în termen de 30 de zile pentru:
 dezinteres pentru mişcarea sindicală;
 incompetenţă, infracţiuni;
 încălcarea gravă a statutului şi a atribuţiilor acordate;
 acţiuni considerate contrare sau dăunătoare intereselor S.I. ,,Spiru Haret,,
Dolj;
 locurile şi funcţiile rămase vacante se vor completa prin alegeri.
Pentru funcţia de vicepreşedinţi, secretariatul Conferinţei va propune spre
validare pe acei candidaţi care au fost aprobaţi de salariaţi ai compartimentului sau
liderii organizaţiilor de zonă.
Secretariatul Conferinţei va reţine toate candidaturile persoanelor cu
activitate sindicală recunoscută, neimplicaţi în conducerea partidelor politice sau care,
anterior nu au adus prejudicii materiale şi morale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
k) alege membrii Comisiei de cenzori.
Art.38 Între Conferinţele Judeţene, organul colectiv de conducere al S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj este Adunarea Reprezentanţilor S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
1. Adunarea Reprezentanţilor S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este formată din:
- liderii unităţilor de învăţământ afiliate
- Biroul Executiv. Membrii Biroului Executiv sunt membri de drept ai
Adunării Reprezentanţilor
2. Biroul Executiv este format din 5-7 membri:
- Preşedinte;
- Vicepreşedinţi;
Art.39 Adunarea Reprezentanţilor are următoarele competenţe:
a) asigură conducerea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj între cele două
conferinţe;
b) acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor stabilite de Conferinţă;
c) hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile
de soluţionare a acestora;

d) elaborează programul anual de activitate şi normele pentru convocarea
Conferinţei Judeţene;
e) reglementează şi rezolvă probleme de interes general;
f) examinează şi se pronunţă asupra proiectelor de acte normative ce urmează
a fi înaintate organelor legislative,
g) poate hotărî, în situaţii deosebite, extreme, transformarea unei Adunări
extraordinare în Conferinţa Judeţeană sau convoacă Conferinţa Judeţeană
extraordinară;
h) acordă vot de încredere sau propune moţiunea de cenzură la adresa
Biroului Executiv, între conferinţe;
i) poate valida sau revoca parte din membrii Biroului Executiv, când situaţia
o impune;
j) stabileşte cuantumul cotizaţiei şi cota ce revine S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
k) decide cu 2/3 din voturi:
- declanşarea unei greve la nivel de organizaţie;
- asupra cererilor de afiliere, sau a cazurilor de excludere;
- asupra afilierii organizaţiei la forme superioare de organizare sindicală la nivel
naţional şi internaţional asupra retragerii din astfel de alianţe;
- asupra fuziunii cu alte organizaţii;
- Adunarea Reprezentanţilor se întruneşte, în şedinţă ordinară, o dată pe lună sau
poate fi convocată în şedinţă extraordinară, la cererea preşedintului sau a majorităţii
simple a membrilor Biroului Executiv al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
- Dreptul la vot al membrilor Adunării Reprezentanţilor se exercită pe principiul un
om – un vot;
- completează componenţa Comisiei de Cenzori şi a Biroului Executiv, în situaţia
când unul sau mai mulţi membri, din motive obiective sau subiective nu-şi mai pot
desfăşura activitatea în această calitate.
Art.40 Biroul Executiv are următoarele competenţe:
-Biroul Executiv asigură conducerea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj între şedinţele Adunării
Reprezentanţilor
-Îndeplineşte hotărârile adoptate de adunarea reprezentanţilor şi elaborează strategia
pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de Adunarea Reprezentanţilor
-Reprezintă interesele şi revendicările membrilor de sindicat
-Acordă mandat de reprezentare a organizaţiei, oricărui membru al Biroului Executiv
-Propune Adunării Reprezentanţilor pentru sancţionare membri ai organelor de conducere
colectivă a S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj, sau organizaţiilor afiliate care încalcă prevederile
statutare, sau aduc grave prejudicii S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
-Persoanele alese în funcţiile de conducere ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj sunt responsabile
de realizarea sarcinilor statutare (Conf. Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Biroului Executiv al S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj - anexă la prezentul statut):
a) îşi desemnează primvicepreşedintele;
b) angajează acei salariaţi pe care-i consideră necesari;
c) desemnează pe unul din membrii săi, pe perioada concediului acestuia, sau când nu
se află în localitate;
d) fixează plafonul cheltuielilor;
e) are puterea de a aplica acest statut şi de a face reguli care să nu contravină
prevederilor acestuia;

f)
g)
h)
-

-

-

va numi acele comitete şi comisii pe care le consideră necesare;
propune afilierea sau dezafilierea;
are capacitatea de a face în interesul organizaţiei, următoarele:
să convoace Comisia de Dialog Social şi Comisia Paritară;
să dea în judecată, să reclame, să se plângă sau să se apere pentru folosul
organizaţiei şi al membrilor săi;
să angajeze avocaţi şi consilieri pentru a da sfaturi cu privire la interesele
organizaţiei;
să angajeze consultanţi, personal tehnic secundar, contabili, experţi, agenţi
sau alte persoane ce au cunoştinţă şi pricepere în conducerea afacerilor;
să adopte sigla oficială şi antetul care să fie imprimat sau reprodus;
să facă achiziţii, să accepte donaţii, devize sau moşteniri, să posede, să ia, ori
să folosească proprietăţi;
să cumpere, să ia, să primească ori să deţină acţiuni sau obligaţii ale
corporaţiilor, societăţilor comerciale, asociaţiilor naţionale sau străine, în
parteneriat sau individual;
să investească din când în când, fondurile organizaţiei într-o proprietate sau
afacere;
să facă orice consideră necesar pentru exercitarea puterii conferite de Biroul
Executiv de acest statut, spre binele organizaţiei; să stabilească instrucţiunile
şi normele pentru convocarea şi desfăşurarea Conferinţei Judeţene, pe care le
va supune validării Adunării Reprezentanţilor.
Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea
preşedintelui, sau a 2/3 din membri biroului.
CAPITOLUL VIII
ALEGEREA ŞI REVOCAREA

Art.41Alegerile în organele de conducere ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se
desfăşoară conform Regulamentului de desfăşurare a Conferinţei judeţene.
Art.42 Supravegherea votării şi numărul voturilor, cât şi desfăşurarea
lucrărilor alegerilor se face de către o comisie special aleasă a Conferinţei judeţene.
Art.43 Pot fi aleşi în organele de conducere ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj lideri
ai organizaţiilor locale, sau orice alt delegat la Conferinţă, prezent în sală, membru de
sindicat ai organizaţiilor sindicale afiliate sau componente, sau care sunt membri ai
Adunării reprezentanţilor şi au drept de vot.
Nu pot fi alese în organele de conducere a S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj
 persoanele publice care deţin funcţii în structurile administraţiei de stat;
 persoanele are deţin funcţii în conducerea unui partid politic;
 persoanele care au suferit condamnări;
 persoanele sancţionate cu revocarea din organele de conducere ale
organizaţiilor sindicale componente sau afiliate;
 persoanele care au adus prejudicii imaginii sau activităţii S.I. ,,Spiru Haret,,
Dolj.
Art.44 Comisia de cenzori are atribuţia de a verifica activitatea financiară a

organizaţiei. Este compusă din trei membri dintre care un preşedinte care nu pot face parte
din alte organe de conducere ale organizaţiei. Comisia de cenzori informează cu privire la
activitatea Biroului Executiv şi a Adunării Reprezentanţilor.
Art.45 Preşedintele S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este administratorul finanţelor şi al bunurilor
patrimoniale ale S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
Art.46 Preşedintele este şeful executivului organizaţiei şi administratorul activităţilor
comerciale, lucrative şi a politicii executive.
Preşedintele are următoarele competenţe:
 asigură conducerea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj;
 reprezintă organizaţia judeţeană în relaţiile cu celelalte organizaţii şi cu instituţiile
statului;
 între conferinţele judeţene, preşedintele demite, înlocuieşte şi numeşte membrii
echipei executive, cu validarea Adunării Reprezentanţilor;
 fixează indemnizaţiile şi plafonul cheltuielilor pe care le supune aprobării Biroului
Executiv;
 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Biroului Executiv şi ale corpului
tehnic;
 adoptă hotărâri care nu suportă amânare: analizează şi face aprecieri asupra echipei;
 propune, avizează noi afilieri;
 propune programul de acţiuni;
CAPITOLUL IX
COTIZAŢII
Art.47 Cotizaţia sindicală lunară per membru S.I.P. este de maxim 1% din salariul
brut al membrului de sindicat, care se reţine pe ştatul de plată, iar cota care revine S.I.P. este
stabilită de Adunarea Reprezentanţilor în funcţie de evoluţia salariilor.
Art.48 Organizaţiile sindicale vor depune în contul S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj cotizaţia
pentru fiecare membru cotizant, stabilită de Adunarea Reprezentanţilor.
Art.49 Împuternicitul fiecărei organizaţii afiliate va face această depunere până cel
târziu în data de 20 ale fiecărei luni în curs, transmiţând totodată şi raportul cu numărul de
membri şi cotizaţiile încasate de aceştia.
Art.50 Orice organizaţie afiliată, sau membru care nu şi-a depus cotizaţia la timp
până cel târziu pe 20 ale lunii în curs şi (dacă situaţia persistă timp de trei luni), va fi
analizată mergând până la a fi exclusă şi nu va putea fi reprimită decât prin majoritatea de
voturi a Adunării Reprezentanţilor.
Art.51Adunarea Reprezentanţilor va decide asupra modului de depunere şi folosire
a fondurilor rezultate din cotizaţii sau alte surse de venit.
Retragerea nu dă dreptul la despăgubiri.
CAPITOLUL X
PATRIMONIUL S.I.P. DOLJ
Art.52 Patrimoniul S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este compus din mijloace fixe, obiecte
de inventar şi mijloace circulante (dobândite de la fostul sindicat) sau procurate ulterior.
Mijloace băneşti provin din:
a) cotizaţiile lunare ale membrilor de sindicat;
b) încasări din organizarea unor activităţi cultural artistice, sportive, a unor cercuri de
profil;
c) contribuţii, donaţii, sponsorizări;
d) participarea, ca acţionar, în cadrul unor societăţi sau asociaţii care să aducă venit;

activităţi productive (prestări servicii), prin folosirea mijloacelor proprii,
procurate din fondurile sindicatului: xerox, maşină de scris, etc
Art.53Fondurile şi mijloacele materiale vor fi utilizate pentru înfiinţarea
activităţilor organizatorice şi a tuturor acţiunilor legate de rezolvarea unor
revendicări şi drepturi, activităţi gospodăreşti, protocol;
- achitarea unor activităţi de publicitate şi mass media;
- procurarea de inventar cultural-artistic, sportiv, gospodăresc, dotarea cu cele
necesare sediului sindicatului;
- finanţarea unor activităţi sociale, culturale, educative, artistice, sportive, etc;
- acordarea de ajutoare, prin intermediul organizaţiilor (din bugetul) sociale,
persoanelor cu greutăţi familiale deosebite, precum şi de deces, căsătorie,
naştere, etc. prin organizaţiile sindicale componente;
- ajutoare sociale de muncă pentru membri Biroului Executiv şi salarii pentru
personalul angajat;
- achiziţionarea de material legistic necesar activităţii sindicale;
- editarea, publicarea, redactarea de materiale pentru imaginea S.I.P.
Art.54 Patrimoniul sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor
memebrilor de sindicat, dar nu poate fi împărţit de aceştia.
Art.55 Pentru finanţarea activităţilor mai sus menţionate, sindicatul are
dreptul la obţinerea de credite, în condiţiile prevăzute de lege.
Art.56 Divizarea, comasarea sau dizolvarea S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj se face
numai de către Conferinţa Judeţeană, în prezenţa a ¾ din numărul total al delegaţilor
cu drept de vot, în baza unei hotărâri adoptate cu 2/3 din numărul voturilor
exprimate.. Operaţiile legate de divizare sau dizolvare a S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj sunt
efectuate de către o comisie specială, numită de Conferinţa Judeţeană. Comisia
întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz lichidarea
patrimoniului S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj.
CAPITOLUL Xi
DISPOZIŢII FINALE
e)

Art.57 S.I. ,,Spiru Haret,, Dolj este persoană juridică, este reprezentativă la
nivel teritorial, are dreptul la ştampilă, legitimaţii şi alte însemne.
Art.58 Prezentul Statut constituie baza legală de funcţionare a S.I. ,,Spiru
Haret,, Dolj.
Orice modificare a prezentului Statut, poate fi propusă de către Adunarea
Reprezentanţilor în conformitate cu dorinţa membrilor săi, necesitatea şi interesele
sindicatului, aprobată de Conferinţa Judeţeană, cu obligaţia ca respectivele modificări
să fie validate de Judecătoria care a înregistrat Statutul în forma actuală.
Art.59 Prevederile imperative ale legislaţiei privind sindicatele se consideră
ca făcând parte din prezentul Statut.
ADOPTAT ÎN CONFERINŢA JUDEŢEANĂ DIN 07.05.2009

