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     S T A T U T U L 

 Sindicatul Liber al Învãţãmântului Preuniversitar Clujean 

 

Capitolul I 

DENUMIREA, SEDIUL, SCOPUL SINDICATULUI 

 

      Art. 1 Denumirea sindicatului este: Sindicatul Liber al Învãţãmântului 

Preuniversitar Clujean (S.L.I.P.C.). 

      Art. 2 Sindicatul Liber al Învãţãmântului Preuniversitar Clujean este persoanã 

juridicã românã, înregistratã la Judecãtoria Cluj cu nr. 125 din 7 martie 1990 şi îşi 

desfãşoarã activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. 

      Art. 3 Sediul definitiv este în Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare nr.4. 

      Art. 4 (1) S.L.I.P.C. garantează şi apără drepturile şi interesele legitime ale 

salariaţilor din unităţile învăţământului preuniversitar, incluzând unităţile din cadrul 

învăţământului special din judeţul Cluj, unde are membri, indiferent de naţionalitate, sex, 

vârstă, convingeri politice şi confesiuni religioase. 

        (2) S.L.I.P.C. este independent faţã de organele de stat, partidele politice şi faţã de 

oricare alte organizaţii. 

      Art. 5 Activitatea S.L.I.P.C. se desfãşoarã în toate unitãţile de învãţãmânt şi 

educaţie specialã din judeţul Cluj, în care existã grupe de sindicat componente ale 

S.L.I.P.C. 

 

Capitolul II 

DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITÃŢII DE MEMBRU 

 

      Art. 6 Poate fi membru al S.L.I.P.C. orice persoanã salariatã în una din unitãţile de 

învãţãmânt sau educaţie specialã din judeţul Cluj şi care: 

          a) respectã prevederile prezentului statut; 

 b) plãteşte cu regularitate cotizaţia de membru; 



 c) nu executã una din pedepsele complementare prevãzute de legea penalã, ori nu 

se aflã sub incidenţa altei interdicţii prevãzute de prezentul statut. 

      Art. 7 Dobândirea calitãţii de membru se face prin adeziune scrisã. Cererea se 

adreseazã nucleului grupei sindicale din unitate, iar, când nu existã grupã sindicalã în 

acea unitate, se adreseazã celei mai apropiate organizaţii sindicale. În primele 6 luni nu 

beneficiază de drepturi S.L.I.P.C. 

      Art. 8 (1) Membrii de sindicat au dreptul de a se retrage oricând din sindicat, fãrã a 

avea obligaţia de a arãta motivele. 

               (2) Retragerea se face prin cerere scrisã adresatã nucleului grupei sindicale din 

care face parte şi către conducerea S.L.I.P.C. 

                (3) Membrii care se retrag din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse 

drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate. 

                (4) Cei retraşi din S.L.I.P.C. au dreptul de reînscriere iar vechimea în S.L.I.P.C. 

cumulează toate perioadele în care au plătit cotizaţie. 

      (5) Transferul de la o unitate sindicală la alta se face pe baza unui act semnat de 

ambii lideri şi secretarul unităţii din care provine. 

      Art. 9 Încetarea calitãţii de membru de sindicat are loc prin: 

          a) retragere ; 

 b) excludere. 

      Art. 10 Excluderea unui membru din organizaţia sindicalã se hotãrãşte de cãtre 

adunarea generalã a grupei sindicale prin vot deschis, cu o majoritate de 2/3 din voturile 

exprimate, pentru urmãtoarele motive: 

          a) încãlcarea gravã a statutului; 

 b) încãlcarea gravã a deontologiei profesionale; 

 c) intrare sub incidenţa legii penale; 

 d) acţiuni antisindicale grave. 

      Art. 11 (1) Împotriva deciziei de excludere persoana în cauzã se poate adresa cu 

petiţie, în termen de 30 de zile, Consiliului Judeţean S.L.I.P.C. 

                       (2) Consiliul Judeţean S.L.I.P.C. admite sau respinge hotãrârea adunãrii 

generale a grupei sindicale. 



                     (3) La judecarea cauzei este obligatorie prezenţa şi a membrilor nucleului 

sindical în cauzã, fãrã ca aceştia sã aibã drept de vot. 

                    (4) Hotãrârea Consiliului  Judeţean S.L.I.P.C. este definitivã. 

      Art. 12 Membrii S.L.I.P.C. nu pot face parte din alt sindicat în ramura învăţământ.  

 

Capitolul III 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR S.L.I.P.C. 

 

      Art. 13 Membrii S.L.I.P.C. au urmãtoarele drepturi statutare: 

          a) sã participe la toate acţiunile desfãşurate de sindicatul la care au aderat; 

 b) de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere sindicale; 

 c) sã fie asistaţi sau reprezentaţi gratuit, la cererea scrisã, de cãtre sindicat în 

litigiile ce privesc interesele lor profesionale sau sociale; 

 d) sã primeascã ajutoare sociale din fondurile sindicatului, conform reglementãrilor 

şi hotãrârilor S.L.I.P.C.; 

 e) sã beneficieze de bilete de odihnã conform reglementãrilor şi hotãrârilor 

S.L.I.P.C.; 

 f) sã beneficieze de toate drepturile legale, contractuale sau alte facilitãţi obţinute 

sau acordate de S.L.I.P.C., federaţie sau confederaţie pentru membrii sãi; 

 g) sã fie recompensat material pentru contribuţiile la activitatea sindicatului; 

 h) de a se retrage din sindicat. 

      Art. 14 Membrii S.L.I.P.C. au urmãtoarele îndatoriri: 

          a) sã respecte legislaţia, clauzele contractului colectiv / individual de muncã şi 

prevederile statutului şi ale regulamentelor S.L.I.P.C.; 

 b) sã acţioneze pentru înfãptuirea hotãrârilor şi mãsurilor stabilite de organele de 

conducere ale S.L.I.P.C.; 

 c) sã-şi exercite drepturile de membru de sindicat participând la acţiunile 

organizate de sindicat pentru apãrarea intereselor profesionale, economice, sociale ale 

membrilor organizaţiei proprii sau la nivel teritorial/naţional; 

 d) sã achite cu regularitate, lunar, cotizaţia de membru de sindicat. 



      Art. 15 (1) Cotizaţia se achitã lunar prin statul de platã al unitãţii sau prin casierul 

grupei sindicale. 

                  (2) Valoarea cotizaţiei este de 1% din venitul brut pentru angajaţi ; 

                         Art. 16 (1) Neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv se considerã 

retragere din sindicat. 

                  (2) Fac excepţie persoanele care dovedesc cã, din motive obiective, nu  

şi-au putut îndeplini obligaţia de platã. 

         (3) Membrii de sindicat care au contractul individual de muncă suspendat nu 

beneficiază de nici un drept cuvenit membrilor S.L.I.P.C., cu excepţia membrilor aflaţi în 

concediu de maternitate/paternitate care plătesc cotizaţia la sediul S.L.I.P.C. cu chitanţă 

iar cei aflaţi în concediu fără salariu au oportunitatea de a achita  1 % din salariul minim 

pe economie. 

 

Capitolul IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE 

 

      Art. 17 S.L.I.P.C. este constituit din grupele sindicale din unitãţile de învãţãmânt şi 

de educaţie specialã ale judeţului Cluj. 

      Art. 18 Membrii, liderii şi organismele de conducere ale S.L.I.P.C. beneficiază de 

drepturile şi avantajele prevăzute în statut în funcţie de contribuţia acestora la fondurile 

S.L.I.P.C., de implicarea în acţiunile organizate de acesta, de gradul de participare la 

formele de luptă sindicală, de informarea la zi de la şi către conducerea S.L.l.P.C. 

      Art. 19 (1) Grupele sindicale şi organizaţiile sindicale zonale au autonomie în 

alegerea organelor de conducere proprii, precum şi în acţiunile lor la nivel local. Plata 

cotizaţiei către sindicatul judeţean este obligatorie. Cuantumul acesteia cuprinde cotizaţia 

către F.S.L.I., U.J.C.C.S.D.R., reprezentarea de către S.L.I.P.C. şi este în valoare de 2 

lei/persoană, actualizată în funcţie de  fiecare indexare. 

                   (2) Acestea funcţioneazã conform hotãrârilor organelor proprii de conducere, 

respectând prevederile legale şi statutul S.L.I.P.C.  



      Art. 20 (1) Se considerã organizaţii zonale, organizaţiile sindicale constituite în 

judeţul Cluj, în afara teritoriului municipiului Cluj-Napoca, care cuprind cel puţin 3 grupe 

sindicale şi un numãr minim de 200 de membri. 

                    (2) Organizaţiile zonale afiliate S.L.I.P.C.  funcţioneazã pe baza statutului şi 

regulamentelor proprii, care nu contravin statutului S.L.I.P.C.   

 

1. ORGANISMELE DE CONDUCERE ALE S.L.I.P.C.  

 

      Art. 21 Organismele de conducere ale S.L.I.P.C. sunt: 

          a) Conferinţa Judeţeanã constituitã din delegaţi; 

 b) Consiliul Judeţean; 

 c) Biroul Operativ; 

 d) Prezidiul. 

      Art. 22 Pot fi aleşi în organismele de conducere ale S.L.I.P.C. membri care au 

deplinã capacitate de exerciţiu şi nu executã vreuna din pedepsele complementare 

prevãzute de legea penalã. 

      Art. 23 (1) Nu pot fi alese în Conferinţă ca organe de conducere (judeţene sau 

zonale ) ale S.L.I.P.C. persoanele care au făcut poliţie politică înainte de 22 Decembrie 

1989. 

                 (2) Nu pot fi alese în organele de conducere ale S.L.I.P.C. şi în organismele 

acestuia acele persoane care deţin funcţii de conducere sau organizatorice în unităţi de 

învăţământ,  partide şi organizaţii politice sau care implică exercitarea autorităţii de stat 

în aparatul Parlamentului, Guvernului, organelor centrale sau locale ale administraţiei de 

stat. 

               (3) Nu pot fi alese în organismele de conducere ale S.L.I.P.C. persoanele care 

au deţinut funcţii sindicale, politice, administrative din care au fost demise, pentru 

ilegalitãţi sau activitate necorespunzãtoare. 

      Art. 24 S.L.I.P.C. asigură membrilor organismelor sale de conducere protecţia legii 

împotriva oricăror forme de condiţionare, restrângere sau limitare a exercitării funcţiilor 

lor.      



 Art. 25 (1) S.L.I.P.C. îşi protejează reprezentanţii  aleşi în organismele sale de 

conducere, precum şi persoanele care au deţinut astfel de funcţii, pentru ca în termen de 

doi ani de la încetarea mandatului, să nu li se poată modifica sau desface contractul de 

muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care 

angajează, decât cu acordul respectivelor organisme  de conducere ale S.L.I.P.C. 

                   (2) S.L.I.P.C. protejează orice membru de sindicat împotriva desfacerii 

contractului de muncă din iniţiativa celui care angajează pentru motive care privesc 

activitatea sindicală. 

                    (3) Sunt exceptaţi de la prevederile alineatului 1 şi 2 cei care au fost revocaţi 

din funcţiile sindicale deţinute pentru încãlcarea prevederilor statutare sau legale. 

  

     2. ALEGEREA ŞI REVOCAREA MEMBRILOR ORGANISMELOR DE 

CONDUCERE 

 

      Art. 26 Alegerea şi revocarea membrilor organismelor de conducere poate avea loc 

doar cu respectarea strictã a statutului şi a regulamentelor S.L.I.P.C.  

      Art. 27 (1) Alegerile se organizeazã o datã la 5 ani şi se desfãşoarã prin vot secret. 

Pentru alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui sunt necesare jumătate plus unu din 

voturile valide exprimate. 

                  (2) Pentru motive bine întemeiate, organismele pentru care urmeazã sã se 

efectueze alegerile pot amâna maximum 70 de zile data alegerilor, faţã de perioada când 

expirã mandatul de 5 ani. 

                   (3) În cazul retragerii unui membru al unui organism ales, pentru funcţia 

rămasă vacantă se organizează alegeri anticipate, conform statutului şi regulamentelor, 

daca organismul din care făcea parte nu poate prelua sarcinile celui retras. 

                   (4) Pentru funcţiile de conducere judeţene /zonale se pot organiza alegeri 

anticipate la solicitarea a jumãtate plus unu din membrii organizaţiilor zonale sau douã 

treimi din membrii Consiliului Judeţean / zonal. 



      Art. 28 (1) Alegerea organismelor de conducere de conducere ale S.L.I.P.C. la 

nivelul judeţului / zonei are loc conform statutului şi a regulamentelor, iar la nivelul 

grupei sindicale în cadrul adunãrii generale a grupei.  

                   (2) Conferinţa / adunarea generalã este statutarã în prezenţa a jumãtate plus 

unu din delegaţi / membri. 

Art. 29 Alegerea şi revocarea organismelor de conducere se face prin vot secret cu 

o majoritate de jumãtate plus unu din voturile delegaţilor prezenţi, în conformitate cu 

procedura stabilitã prin regulamentele S.L.I.P.C.  

      Art. 30 (1) Orice membru al organismelor de conducere ale S.L.I.P.C. poate fi 

delegat sã participe la Conferinţa de alegeri pentru organismele de conducere sau 

coordonate la nivel de federaţii, confederaţii sau uniuni judeţene sindicale, sã facã parte 

din organisme interne sau internaţionale, precum şi ca reprezentant la consfãtuiri interne 

sau internaţionale. 

                   (2) Membrii organismelor de conducere ale S.L.I.P.C. care, în perioada 

exercitãrii mandatului sunt alese în funcţii executive în federaţie, confederaţie sau uniuni 

judeţene, îşi pãstreazã funcţia în mod onorific sau executiv în funcţie de posibilitatea de 

acoperire a sarcinilor pânã la expirarea mandatului. Degrevarea de sarcini (total sau 

parţial) şi atribuirea sarcinilor unei persoane alese interimar se face de cãtre Consiliul 

Judeţean. 

                   (3) Persoana detaşată în organismele amintite are obligaţia să păstreze 

legătura cu S.L.I.P.C., să apere interesele membrilor S.L.I.P.C. şi să răspundă pentru 

aceasta în faţa organismelor de conducere ale S.L.I.P.C. 

                 (4) Persoana detaşatã în organismele amintite nu are dreptul sã hotãrascã, sã 

reprezinte S.L.I.P.C. decât în situaţia în care a fost mandatatã de organismele S.L.I.P.C., 

fãrã a-şi depãşi mandatul S.L.I.P.C.  

       (5) Liderii de zonă pot fi delegaţi să reprezinte S.L.I.P.C. în acţiunile 

organizate de I.S.J. in zonele respective (concurs de titularizare, capacitate, bacalaureat 

etc.) care conform metodologiei acestora necesită participarea de observatori sindicali. 

      Art. 31 (1) Revocarea membrilor Prezidiului se poate face de cãtre Conferinţã, 

cvorumul voturilor necesare fiind acelaşi ca în cazul alegerilor, sau cãtre de Consiliul 



Judeţean cu jumãtate plus unu din voturile membrilor prezenţi. Hotãrârea Consiliului 

Judeţean trebuie sã fie validatã de Conferinţã în termen de maximum 60 de zile. 

                (2) Revocarea membrilor organismelor de conducere ale S.L.I.P.C. se face: 

          a) în cazul condamnãrilor de drept comun; 

 b) pentru acţiuni antisindicale şi antisociale; 

 c) pentru încãlcarea repetatã a statutului şi a regulamentelor S.L.I.P.C.; 

 d) pentru incompetenţã sau/şi dezinteres în exercitarea funcţiei; 

 e) când persoana în cauzã a fost aleasã (numitã) într-o funcţie de conducere,     într-

un partid politic, în administraţia localã sau centralã sau într-o unitate de învăţământ; 

 f) pentru neexercitarea obligaţiilor ce revin funcţiei; 

 g) când persoana în cauzã prin activitatea sa genereazã concurenţa neloialã faţã de 

domeniile lucrative sau comerciale ale sindicatului; 

 h) la cerere, înainte de împlinirea mandatului. 

 

 3. ATRIBUŢIILE ORGANISMELOR DE CONDUCERE 

 

 Art. 32 (1) Grupa sindicalã din unitate este condusã de nucleul grupei sindicale, 

alcãtuit, în funcţie de numãrul membrilor, din 1-3-5 membri. 

          (2) Nucleul grupei sindicale este coordonat de lider, ceilalţi membri ai nucleului 

având reponsabilitãţi repartizate astfel: 

          a) organizare-informare; 

 b) profesional-social; 

       (3) Liderul şi nucleul grupei sindicale reprezintã organizaţia din unitatea de 

învãţãmânt sau de educaţie specialã în relaţia cu patronatul (conducerea administrativã), 

precum şi cu organismele de conducere ale S.L.I.P.C., promovând interesele membrilor 

de sindicat din unitate. 

      Art. 33 Conferinţa este organismul suprem de decizie al organizaţiei 

judeţene/zonale şi este constituită din liderii grupelor sindicale plus delegaţi, conform 

unei norme de reprezentare stabilită de Consiliul Judeţean/zonal şi comunicată în 

prealabil. Norma de reprezentare pentru un delegat va fi de 1/50 membri. 



      Art. 34 (1) Conferinţa poate fi ordinarã sau extraordinarã. 

                 (2) Conferinţa ordinarã are loc la interval de 2  ani jumătate de la conferinţa 

ordinarã anterioarã, tot a doua conferinţã ordinarã fiind şi conferinţã de alegeri. 

                 (3) Conferinţa extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie la 

solicitarea a jumătate + 1 din membrii prezenţi ai Consiliului Judeţean/zonal, sau a 2/3 

din membrii prezenţi ai Biroului Operativ sau a 2/3 din membrii Prezidiul S.L.I.P.C. 

                 (4) Conferinţa este statutar întrunitã în prezenţa a jumãtate plus unu din 

numãrul de reprezentanţi cu drept de vot, hotãrârile se pot adopta cu jumãtate plus unu 

din voturile delegaţilor prezenţi. 

      Art. 35 (1) Conferinţa are urmãtoarele atribuţii statutare: 

          a) analizează principalele probleme de ordin organizatoric şi funcţional ale 

sindicatului, obligatoriu felul în care a fost respectat Art.4 din prezentul statut. 

 b) hotãrãşte afilierea sau retragerea sindicatului din federaţia sindicalã la nivel de 

ramurã; 

 c) adoptã sau modificã statutul şi regulamentele sindicatului; 

 d) valideazã sau invalideazã hotãrârile Consiliului Judeţean; 

 e) alege şi revocã membrii Consiliului Judeţean (ce au fost aleşi în conferinţa 

anterioară), prin vot secret sau deschis în funcţie de hotărârea participanţilor la 

conferinţă; 

 f) alege pe funcţii, prin vot secret, membrii Prezidiului S.L.I.P.C. şi prin vot secret 

sau deschis Comisia de cenzori; 

 g) analizeazã activitatea Consiliului Judeţean inclusive pe baza unei dări de seamă 

prezentate în Conferinţă; 

 h) declanşeazã greva generalã; 

 i) hotãrãşte dizolvarea sindicatului. 

                (2) Lucrãrile Conferinţei se consemneazã în proces-verbal care se arhiveazã. 

      Art. 36 În perioada dintre douã conferinţe, S.L.I.P.C. este condus de Consiliul 

Judeţean S.L.I.P.C. 

      Art. 37 (1) Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C., este un organ de decizie, ales şi 

mandatat conform statutului şi ia decizii cu o majoritate simplã din numãrul membrilor. 



                  (2) Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C. este constituit din: 

a) liderii de grupe sindicale reprezentative (peste 50 membri) înscrise direct la 

S.L.I.P.C. 

b) 3 lideri din grãdiniţele municipiului Cluj-Napoca, desemnaţi de adunarea 

liderilor grupelor sindicale din grãdiniţe, conform criteriilor de organizare teritorial-

financiarã; un supleant; 

c) un reprezentant al instituţiilor de învãţãmânt şi educaţie specialã, desemnat de 

cãtre liderii grupelor sindicale din aceste instituţii; un supleant; 

d) un reprezentant al cluburilor sportive şi a Clubului copiilor şi a şcolarilor, 

desemnat de liderii grupelor din aceste unitãţi; un supleant; 

e) un reprezentant al şcolilor cu profil vocaţional, desemnat de către liderii grupelor 

sindicale din aceste unităţi; un supleant  

f) un reprezentant al profesorilor-ingineri/maiştri-instructori din cadrul grupurilor 

şcolare cu ŞAM şi licee tehnologice ales în conferinţă; un supleant; 

g) un reprezentant al personalului didactic auxiliar ales în conferinţă; un supleant ; 

h) un reprezentant al profesorilor I, din cadrul învăţământului confesional ales în 

conferinţă; un supleant;  

          i) o reprezentantă a educatoarelor aleasă în conferinţă, o supleantă; 

 j) un reprezentant al personalului administrativ TESA ales în conferinţă; un 

supleant; 

 k) doi reprezentanţi ai învăţătorilor aleşi  în conferinţă (unul dintre ei din cadrul 

învăţământului special); un supleant; 

l) un reprezentant al profesorilor II (cu institut de 3 ani) sau institutor ales în 

conferinţã; un supleant; 

           m) un reprezentant al profesorilor I (cu universitate 4-5 ani) ales în conferinţã; un 

supleant; 

 n) liderii organizaţiilor zonale afiliate plus câte un delegat de zonã la 200 de 

membri, desemnaţi de organele de conducere zonală; 

o) membrii Prezidiului S.L.I.P.C.; 

p) preşedintele Comisiei de Cenzori, ales în conferinţã. 



(3) Supleanţii nu sunt aleşi în conferinţă, ci propuşi de reprezentanţii aleşi la prima 

şedinţă a Consiliul Judeţean. 

      Art. 38 Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C. se întruneşte în şedinţe de lucru semestriale 

(ordinare) şi ori de câte ori este nevoie (extraordinare) având urmãtoarele atribuţii 

statutare: 

a) conduce prin organele sale (Biroul Operativ şi Prezidiul) întreaga activitate a 

S.L.I.P.C. între conferinţe; 

b) aprobã regulamentul privind principiile şi normele de competenţã financiarã, 

bugetul de venituri şi cheltuieli anuale, cheltuielile extraordinare, precum şi alte 

regulamente şi reglementãri; 

c) aprobã planurile de acţiune anuale şi semestriale, strategia sindicalã în obţinerea 

revendicãrilor membrilor de sindicat; 

d) aprobã platforma de revendicãri a S.L.I.P.C.; 

e) aprobã, pe baza tabelelor nominale prezentate de grupele sindicale, declanşarea 

sau încetarea conflictelor colective de muncã, inclusiv a grevei generale; 

f) adoptã hotãrâri în exercitarea drepturilor sindicatului, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

g) aprobã schema de personal salariat al S.L.I.P.C.; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Conferinţã; 

i) ia mãsurile necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii curente a S.L.I.P.C. 

între conferinţe. 

      Art. 39 Hotãrârile Consiliului Judeţean al S.L.I.P.C. se consemneazã în proces-

verbal care se arhiveazã. 

      Art. 40 Convocarea Consiliului Judeţean se face de cãtre preşedintele sau 

vicepreşedinţii S.L.I.P.C. 

      Art. 41 Biroul Operativ este organismul de conducere colectivã a activitãţii 

S.L.I.P.C. între şedinţele Consiliului S.L.I.P.C. 

      Art. 42 (1) Biroul Operativ este format din 9 sau 11 membri (conform deciziei 

Consiliului Judeţean din şedinţa de alegeri), dar fãrã a depãşi 1/3 din numãrul de membri 

ai Consiliului, şi ia decizii cu o majoritate simplã din numãrul membrilor prezenţi; 



                   (2) Biroul Operativ este format din: membrii Prezidiului (un preşedinte + 2 

vicepreşedinţi), alte 6 sau 8 persoane alese de Consiliului Judeţean dintre membrii sãi  

(din care câte un lider din fiecare zonă afiliată). 

      Art. 43 Biroul Operativ se întruneşte în şedinţe de lucru lunare (ordinare) sau ori de 

câte ori este nevoie (extraordinare). 

      Art. 44 Atribuţiile şi competenţele Biroului Operativ sunt reglementate de 

Regulamentul de funcţionare al Biroului Operativ, aprobat de Consiliul S.L.I.P.C., 

precum şi de hotãrârile Consiliului. 

      Art. 45 Prezidiul este organismul de conducere şi execuþie al activitãţii S.L.I.P.C. 

      Art. 46 (1) Prezidiul îţi desfãşoarã activitatea conform hotãrârilor Biroului 

Operativ, atribuţiile şi competenţele sale fiind reglementate prin Regulamentul de 

funcţionare al Prezidiului, aprobat de Consiliul S.L.I.P.C. 

                 (2) Prezidiul este format din Preşedinte şi 2 Vicepreşedinţi, unul dintre aceştia 

este reprezentantul zonelor. 

                 (3) Membrii prezidiului sunt aleşi pe funcţii în conferinţã, pentru un mandat de 

5 ani, conform regulamentului de organizare şi desfãşurare a Conferinţei. 

 Art. 47 (1) Membrii organismelor de conducere ale S.L.I.P.C. (Prezidiul, Biroul 

Operativ, Consiliul, Nucleul sindical) şi angajaţii S.L.I.P.C. pot fi recompensaţi material 

din fondurile sindicatului, conform hotărârilor Biroului Operativ, validate de Consiliului 

Judeţean.                                                      

              (2) În anumite situaţii salariul şi îndemnizaţiile pot fi stabilite şi prin 

negociere directã. 

                   (3) Membrii Consiliului Judeţean beneficiazã de indemnizaţii de şedinţã în 

funcţie de posibilitãţile financiare ale S.L.I.P.C. 

                   (4) Liderii grupelor sindicale pot beneficia de o indemnizaţie semestrială 

echivalentã cu un procent între 10% din cuantumul cotizaþiei grupei sindicale la care este 

lider, dacă activitatea liderului se va face de către membrii grupei sindicale pe bază de 

proces verbal semnat de majoritatea membrilor de sindicat şi de către Prezidiul 

S.L.I.P.C., evaluare aprobată ulterior de Biroul operativ, pe baza următoarelor target-uri: 

  - creşterea numărului de sindicalişti la nivelul grupei, acolo unde este posibil; 



  - informarea curentă şi eficientă a membrilor de sindicat în probleme de legislaţie 

a muncii şi învăţământ; 

  - participarea la acţiuni organizate de S.L.I.P.C.; 

  - apărarea drepturilor membrilor de sindicat pe baza contractului individual de 

muncă; 

  - activităţi socio-culturale. 

      Art. 48 S.L.I.P.C. acţionează pe toate căile legale pentru ca: 

 (1) În perioada în care persoana din organismul de conducere sindicalã este 

salariatã de S.L.I.P.C., aceasta îţi pãstreazã funcţia şi locul de muncã avute anterior, 

vechimea în învãţãmânt şi beneficiazã de toate drepturile cuvenite funcţiei din 

învãţãmânt. 

                (2) La revenirea pe postul deţinut anterior, celor prevãzuţi la alineatul 1, li se va 

asigura un salariu ce nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţiile de 

continuitate în acel loc de muncã. 

 

 

Capitolul V 

CONDIŢIILE ŞI NORMELE DE MODIFICARE A STATUTULUI ŞI 

REGULAMENTELOR S.L.I.P.C. ŞI DE REVOCARE A MEMBRILOR 

PREZIDIULUI 

 

      Art. 49 (1) Statutul şi regulamentele S.L.I.P.C. pot fi modificate de cãtre organele 

care l-au adoptat, cvorumul necesar fiind acelaşi ca pentru adoptare (jumãtate plus unu 

din voturile delegaţilor prezenţi la Conferinţã; 3/4 din membrii Consiliului Judeţean); 

       (2) Statutul intră în vigoare o dată cu  aprobarea sa de către Conferinţa 

Judeţeană. 

     Art. 50 Membrii Prezidiului pot fi revocaţi de Conferinţă în aceleaşi condiţii ca pentru 

alegere (jumătate plus unu din voturile valide ale delegaţilor prezenţi) sau de către 

Consiliul Judeţean,  votul necesar aici fiind de 2/3 din membrii prezenţi ai acestuia în 



condiţii de cvorum. Hotărârea Consiliului se va supune spre validare la proxima 

Conferinţă. 

 

Capitolul VI 

PATRIMONIUL S.L.I.P.C. 

 

      Art. 51 Patrimoniul S.L.I.P.C. se compune din: 

a) bunuri mobile şi imobile; 

b) fonduri bãneşti provenite din cotizaţii lunare; 

c) fonduri provenite din proiecte de parteneriat; 

d) alte surse (sponsorizări, fonduri structurale, închirieri). 

      Art. 52 S.L.I.P.C. poate primi cu titlul oneros sau gratuit, în condiţiile prevãzute de 

lege bunuri mobile şi imobile necesare scopului pentru care este înfiinţat. 

      Art. 53 Bunurile mobile şi imobile aparţinând sindicatului pot fi folosite numai 

potrivit intereselor membrilor sãi şi nu pot fi împãrţite de cãtre aceştia. 

     Art. 54 Fondurile materiale pot fi utilizate pentru: 

a) acordarea de ajutoare sociale şi recompense; 

b) finanţarea activitãţilor organizatorice; 

c) editarea şi tipãrirea unor publicaţii proprii în vederea creşterii nivelului de 

informare a membrilor de sindicat şi pentru promovarea intereselor acestora; 

d) înfiinţarea şi administrarea unor unitãţi proprii de culturã, învãţãmânt, cercetare 

în domeniul activitãţii sindicale, a unor unitãţi economico-sociale şi comerciale, lucrative 

sau non profit, a unei bănci proprii pentru operaţii financiare în lei sau valutã. 

e) procurarea de mijloace mass-media; inventar gospodãresc; 

f) finanţarea unor activitãţi cultural-educative, sportive, de recreere şi de 

reprezentare; 

g) finanţarea alocării unui număr de 20 bonuri de masă lunar pentru persoanele 

angajate de S.L.I.P.C. Numărul acestor bonuri poate creşte pe măsură ce cresc 

veniturile sindicatului, altele decât cele provenite din cotizaţie. 

 h) efectuarea de studii de cercetare sociologică şi profesională; 



 

 i) salarizarea personalului S.L.I.P.C. şi recompensarea materialã a persoanelor din 

organismele alese a altor  membri de sindicat; 

j) contribuţia la fondurile federaţiei, confederaţiei sau uniunii teritoriale la care este 

asociat şi la activitatea acestora; 

k) finanţarea activitãţilor de informare, propagandã şi de educaţie sindicalã; 

l) întreţinerea relaţiilor interne şi internaţionale; 

m)asigurarea asistenţei juridice. 

      Art. 55 Controlul activitãţii financiare a S.L.I.P.C. se realizeazã de cenzori, care 

funcţioneazã potrivit prevederilor Statutului şi a regulamentelor S.L.I.P.C. 

 

Capitolul VII 

ATRIBUŢIILE S.L.I.P.C. 

 

      Art. 56 S.L.I.P.C. este organizaţia care apãrã prin mijloace specifice drepturile şi 

interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sãi 

prevãzute în legislaţia muncii, Învãţãmântului şi Statutul Personalului Didactic. 

      Art. 57 S.L.I.P.C. negociazã contractul colectiv de muncã cu organele 

administraţiei judeţene, respectiv contractele individuale de muncã ale membrilor de 

sindicat şi ale celor afiliaţi. 

      Art. 58 S.L.I.P.C. verificã condiţiile de muncã şi respectarea legislaţiei, a 

contractelor colective şi individuale de muncã, a convenţiilor încheiate de el sau de 

federaþie/confederaţie cu organele administrative. 

      Art. 59 S.L.I.P.C. apãrã drepturile ce decurg din legislaţia muncii şi din Contractul 

Colectiv de Muncã în faţa organelor de jurisdicţie şi a celorlalte organizaţii de stat sau 

obşteşti. 

      Art. 60 S.L.I.P.C. suportã cheltuielile pentru asistenţa juridicã în cazul litigiilor de 

muncã ale membrilor sãi. 

      Art. 61 În vederea realizãrii scopului sãu, S.L.I.P.C. are dreptul sã foloseascã 

mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin 



mediere sau conciliere, petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia, greva şi alte forme de 

luptã sindicalã. 

      Art. 62  S.L.I.P.C. contribuie la organizarea unor moduri, specifice de 

perfecţionare profesionalã, sindicalã prin colaborarea cu alte organizaţii sindicale din ţarã 

şi din strãinãtate (conferinţe, colocvii, schimburi de experienţã, stagii de perfecţionare 

sindicalã).  

      Art. 63 S.L.I.P.C. desfãşoarã activitãţi culturale şi sportive, preocupându-se de 

recreearea membrilor sãi. 

      Art. 64 Prin programul sãu S.L.I.P.C. combate manifestãrile naţionalist-şovine şi 

antidemocratice. 

 

Capitolul VIII 

DIZOLVAREA ŞI ORGANIZAREA SINDICATULUI 

 

      Art. 65 Au ca efect dizolvarea sindicatului: 

a) nerespectarea scopului, obiectivelor pentru care a fost înfiinţat sindicatul; scopul 

urmãrit şi mijloacele pentru atingerea lor au devenit contrare legii; 

b) hotãrârea adunãrii generale sau a conferinţei. 

Art. 66 Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului sunt obligatorii urmãtoarele 

reguli: 

          (1) Constituirea comisiei de lichidare formatã din 3-5 membri (preşedinte, 

vicepreşedinţi, contabil, administrator) care se vor ocupa de: 

          - încasarea tuturor debitorilor; 

          - achitarea obligaţiilor faţã de creditori; 

          - acordarea drepturilor de salarii şi a celorlalte drepturi angajaţilor 

sindicatului, conform prevederilor legale; 

          - inventarierea tuturor bunurilor din patrimoniul sindicatului şi întocmirea 

formelor de scoatere din funcţiune, casare, pentru bunurile care nu pot fi folosite, fiind 

uzate fizic sau moral; 



  (2) Dupã terminarea operaţiunilor de lichidare financiarã, comisia va prezenta 

contabilului organizaţiei teritoriale nou înfiinţate raportul asupra operaţiunilor de 

lichidare.     

   (3) Pe baza documentelor întocmite de cãtre comisia de lichidare financiarã, 

contabilul noii organizaţii avizeazã repartizarea bunurilor de inventar din patrimoniu, 

predarea soldurilor de debitori încã nelichidate, precum şi a disponibilitãţilor C.E.C. şi 

bancare, dupã depunerea numerarului aflat în casã. 

          (4) Virarea cãtre noul sindicat a soldului de la C.E.C., bancar cu aprobarea scrisã a 

contabilului organizaţiei. 

     Art. 67 Repartizarea patrimoniului se face dupã cum urmeazã:  

          (1) Dacã în locul sindicatului dizolvat se formeazã un singur sindicat, întregul 

patrimoniu trece în proprietatea acestuia. 

          (2) Dacã în locul sindicatului se înfiinţeazã douã sau mai multe sindicate, pasivul şi 

activul se repartizeazã proporţional cu numãrul de membri cuprinşi în sindicatele nou 

înfiinţate. 

      Art. 68 Arhiva sindicatului se preia pe bazã de proces-verbal de cãtre noul sindicat 

sau, dacã se divizeazã, sindicatului cu pondere numericã mai mare, iar ştampila se predã 

şi se distruge pe bazã de proces-verbal. 

      Art. 69 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducãtorii sindicatului dizolvat 

sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi sã cearã Judecãtoriei Cluj-Napoca sã facã 

menţiune despre aceasta. 

               (2) Dupã expirarea termenului de 5 zile orice persoanã interesatã poate sã cearã 

efectuarea menţiunii prevãzutã la alineatul 1. 

      Art. 70 Încãlcarea de cãtre membrii organelor de conducere a obligaţiilor prevãzute 

la art. 52 atrage rãspunderea acestora în condiţiile prevãzute de art. 46 lit. b, Legea nr. 

54/2003. 

      Art. 71 (1) În cazurile de organizare a S.L.I.P.C., hotãrârile asupra patrimoniului se 

iau de organele de conducere ale S.L.I.P.C. 

                  (2) Bunurile date în folosinţã de cãtre stat vor fi restituite acestuia. 

 



Capitolul IX 

FORME DE ASOCIERE A SINDICATULUI 

 

      Art. 72 (1) S.L.I.P.C. este organizaţia judeţeanã constituitã prin aderarea liber 

consimţitã a: 

          a) grupelor sindicale din unitãţile de învãţãmânt din municipiul Cluj-Napoca; 

          b) grupelor sindicale din comunele judeţului Cluj; 

          c) afilierea organizaţiilor din oraşele şi municipiile judeţului Cluj. 

      Art. 73 Afilierea organizaţiilor sindicale se face pe baza unei cereri scrise, semnatã 

de reprezentanţii autorizaţi ai sindicatului respectiv, înaintatã împreunã cu extrasul din 

procesul-verbal al organismului care a hotãrât afilierea S.L.I.P.C. şi copia hotãrârii 

judecãtoreşti de legalizare a sindicatului. 

      Art. 74 Afilierea se confirmã de Consiliul S.L.I.P.C., validarea fãcându-se de 

conferinţã. 

      Art. 75 Organizaţiile afiliate S.L.I.P.C. au urmãtoarele drepturi: 

a) dreptul la deplina autonomie în organizarea propriei activitãţi; 

b) dreptul neîngrãdit de a adopta sau respinge total sau parţial mãsurile şi 

recomandãrile hotãrâte de organismele de conducere ale S.L.I.P.C.; 

c) dreptul de a obţine sprijinul calificat al S.L.I.P.C. în realizarea scopurilor şi 

obiectivelor lor statutare şi care nu contravin statutului şi regulamentelor S.L.I.P.C.; 

d) dreptul neîngrãdit de a avea reprezentanţi cu drept de vot în organismele de 

conducere, de a-şi alege şi revoca liber aceşti reprezentanţi; 

e) dreptul la libera exprimare a opiniei în legãturã cu hotãrârile şi recomandãrile 

organismelor de conducere ale S.L.I.P.C., de a prezenta moţiuni şi amendamente la 

acestea; 

f) dreptul de a avea patrimoniu şi fonduri financiare proprii pe care le gestioneazã 

conform reglementãrilor proprii; 

g) dreptul de a se retrage din S.L.I.P.C. cu motivarea retragerii în conformitate cu 

hotãrârile conferinţei locale; 

 Art. 76 Organizaţiile afilite la S.L.I.P.C. au urmãtoarele obligaţii: 



a) sã respecte statutul S.L.I.P.C. şi sã adopte în reglementãrile proprii principiile de 

bazã ale acestuia; 

b) sã participe la activitatea organismelor de conducere a S.L.I.P.C. prin 

reprezentanţii lor; 

c) sã acţioneze pentru înfãptuirea hotãrârilor şi mãsurilor stabilite de organele de 

conducere ale S.L.I.P.C. dacã acestea au fost însuşite, iar, în caz contrar, sã nu acţioneze 

împotriva acestor hotãrâri având obligaţia de neutralitate; 

d) sã nu revendice drepturi la patrimoniul S.L.I.P.C. ele având patrimoniul propriu; 

e) sã achite lunar cotizaţia unică care se stabileşte în Conferinţa S.L.I.P.C. şi care 

să nu fie mai mică decât dublul cotizaţiei pe care S.L.I.P.C. o plăteşte la F.S.L.I. 

f) de a asigura participarea organismelor proprii de conducere desemnate sã-i 

reprezinte în organismele judeţene şi de a asigura suportarea cheltuielilor legate de 

aceasta. 

      Art. 77 S.L.I.P.C. are dreptul de a verifica virarea corectã a cotizaţiei de cãtre 

organizaţiile afiliate. 

      Art. 78 În cazul desemnãrii reprezentanţilor organizaţiilor afiliate în calitate de 

reprezentanţi ai S.L.I.P.C. în diverse organisme interne sau internaţionale, cheltuielile 

aferente se suportã din fondurile S.L.I.P.C. 

      Art. 79 (1) În caz de nerespectare a obligaţiilor statutare de cãtre organizaţiile 

membre se pot aplica urmãtoarele sancţiuni: 

          a) atenţionarea; 

          b) excluderea; 

         (2) Aplicarea primei sancţiuni este competenţa Prezidiului, iar a celei de a doua de 

competenţa Consiliului Judeţean cu validarea ei de cãtre Conferinţã. 

      Art. 80 (1) S.L.I.P.C. este afiliat pe plan naţional la F.S.L.I. 

                 (2) Dezafilierea S.L.I.P.C. din organizaţiile la care s-a afiliat se hotãrãşte de 

Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C. şi se valideazã de Conferinţã. 

 

 

 



Capitolul X 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

      Art. 82 S.L.I.P.C. poate cere sã fie asistat sau reprezentat de organismele federaţiei, 

confederaţiei sau uniunii teritoriale la care este afiliatã (asociatã); 

      Art. 83 În caz de neîntrunire a prezenţei statutare, la Conferinţa sau Consiliul 

Judeţean (deşi s-au respectat prevederile privind convocarea) se convocã în termen de 15 

zile o nouã întrunire a organismului în cauzã (aceasta fiind statutarã chiar dacã nu 

întruneşte jumãtate plus unu din numãrul reprezentanţilor cu drept de vot), care poate 

adopta hotãrâri cu o majoritate simplã a voturilor exprimate. 

      Art. 84 S.L.I.P.C. are însemne proprii (ştampilã, siglã) aprobate de Conferinţã. 

      Art. 85 Prezentul statut este modificat şi completat în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare şi Legea 54/2003 cu privire la sindicate. 

      Art. 86 S.L.I.P.C. este persoanã juridicã românã şi a fost înregistratã la Judecãtoria 

Cluj, cu nr. 125 din 7 martie 1990. 

 

 Prezentul Statut a fost aprobat în Conferinţa de alegeri S.L.I.P.C. din 12 

octombrie 2007 şi înregistrat de către Judecătoria Cluj prin sentinţa civilă ________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      A n e x a  I 

 

  Regulament de organizare şi desfãşurare a alegerii Prezidiului  

        şi  membrilor Consiliului S.L.I.P.C. ce sunt aleşi în Conferinţa de alegeri 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

      Art. 1 Alegerile se desfãşoarã conform prevederilor statutare (art. 22, 23, 27, 28 

etc.) şi a prezentului regulament. 

      Art. 2 Funcţiile eligibile în Conferinţã sunt: 

          a) Prezidiul (Preşedinte, Preşedinte de onoare şi 2 Vicepreşedinţi); 

          b) Consiliului Judeţean al  S.L.I.P.C. (conform art. 37 (2) din statut) are în 

componenţă: liderii de grupe sindicale reprezentative (peste 50 membri), trei lideri din 

grădiniţele municipiului Cluj-Napoca, un reprezentant al instituţiilor de învăţământ şi 

educaţie specială, un reprezentant al cluburilor sportive si a clubului copiilor şi şcolarilor,  

un reprezentant din cadrul învăţământului vocaţional, un reprezentant al profesorilor-

ingineri/maiştri-instructori din cadrul grupurilor şcolare S.A.M. şi licee tehnologice, un 

reprezentant al personalului didactic auxiliar, un reprezentant al profesorilor I din cadrul 

învăţământului confesional, o reprezentantă a educatoarelor, un reprezentant al personalul 

administrativ TESA, doi reprezentanţi ai învăţătorilor (unul fiind din cadrul 

învăţământului special), un reprezentant al profesorilor II sau institutori, un reprezentant 

al profesorilor I, liderii organizaţiilor zonale plus câte un delegat de zonă la 200 de 

membri, Prezidiul S.L.I.P.C. şi preşedintele Comisiei de Cenzori. 

      Art. 3 Alegerile au loc pe funcţii în baza candidaturilor depuse în prealabil de 

membrii organizaţiei la sediul S.L.I.P.C. 

      Art. 4 Candidaturile se depun de cei interesaţi personal prin “Fişa de candidaturã” 

(conform modelului din regulament) completatã integral, semnatã şi datatã, în douã 

exemplare din care una se pãstreazã la S.L.I.P.C., iar cealaltã rãmâne la candidat dupã 

înregistrarea ei în registrul de intrãri. 



      Art. 5 Depunerea candidaturilor are loc cel puţin cu 5 zile lucrãtoare anterior datei 

Conferinţei şi informaţiile privind candidaturile se pun la dispoziţia membrilor interesaţi.  

 Conform Art. 13 b), orice membru S.L.I.P.C. poate candida pentru funcţii de 

conducere în cadrul organismelor acestuia, chiar dacă nu este delegat la Conferinţă. În 

acest caz se impune depunerea candidaturii cu 5 zile înaintea Conferinţei. 

 Pentru funcţiile unde nu s-au depus cel puţin 2 candidaturi în prealabil, se mai 

acceptã depunerea de candidaturi sau propuneri în Conferinţã, dar candidatul trebuie sã-şi 

prezinte în scris sau oral în plen “Fişa candidatului” conform modelului. 

 În caz cã nu existã doritori funcţia rãmâne vacantã. 

      Art. 6 Candidaturile se fac cunoscute printr-un tabel ce va cuprinde funcţiile 

vacante şi candidaţii pe funcţii, la care se anexeazã copiile “Fişei candidatului” pentru toţi 

candidaţii. 

 Aceste materiale împreunã cu celelalte ce vor fi discutate în conferinţã se 

multiplicã pentru fiecare participant şi se distribuie o datã cu validarea delegaţilor. 

      Art. 7 Pregãtirea documentaţiei, controlul respectãrii prevederilor regulamentare şi 

statutare privind candidaturile se face de cãtre un secretariat format din 3 persoane 

numite de Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C. 

 Acest secretariat este completat cu încã 4 persoane alese în Conferinţã şi formeazã 

Comisia de numãrare şi validare a alegerilor. Din aceastã comisie nu pot face parte 

candidaţii. 

      Art. 8 Participarea la conferinţa de alegeri se face pe bază de delegaţii tipizate de 

S.L.I.P.C. şi trimise în teritoriu în conformitate cu norma de reprezentare statutară 

stabilită de Consiliul S.L.I.P.C. Desemnarea delegaţilor la Conferinţă se face în cadrul 

adunării generale a grupei (grupelor) sindicale, pe bază de proces verbal.  

 

DESFÃŞURAREA ALEGERILOR 

 

      Art. 9 Alegerile au loc prin vot secret, pe funcţii, pe buletine de vot tipizate, 

completate anterior cu numele candidaţilor. 



      Art. 10 Distribuirea buletinelor de vot, centralizarea datelor voturilor, anunţarea 

rezultatelor votãrii şi consemnarea acestora în procesul verbal revin Comisiei de 

numãrare a voturilor şi validare a alegerilor. 

      Art. 11 Pentru funcţia de Preşedinte sau Vicepreşedinte al S.L.I.P.C. este necesară 

obţinerea a jumătate plus unu din voturile valide exprimate. În cazul în care nici unul din 

candidaţi nu obţine voturile necesare alegerii, se organizează al doilea tur de scrutin între 

primii doi candidaţi cei mai bine plasaţi şi este ales cel care întruneşte cele mai multe 

voturi.  Pentru celelalte funcţii din Consiliul  Judeţean al S.L.I.P.C. este ales într-un 

singur tur de scrutin candidatul care întruneşte cele mai multe voturi exprimate. 

      Art. 12 Buletinele de vot (având ştampila S.L.I.P.C.) se elibereazã de cãtre 

membrii comisiei în baza delegaţiei, înaintea fiecãrui tur de scrutin. 

      Art. 13 Voturile se depun în urne sigilate, pentru fiecare organism existând urne 

separate. 

      Art. 14 Modul de desfãşurare a votãrii se va face cunoscut în prealabil, în scris (în 

mapã) sau oral în Conferinţã. 

      Art. 15 Buletinele de vot care nu corespund prevederilor procedurii de vot 

adoptate, se anuleazã. Numãrul buletinelor de vot anulate se anunţã şi se consemneazã în 

procesul verbal. 

 

DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII 

 

      Art. 16 “Fişa de candidaturã” este parte componentã a prezentului regulament. 

      Art. 17 Secretariatul care pregăteşte alegerile are obligaţia să mediatizeze 

prevederile ce reglementează alegerile. 

 

      

   

 

 

 



FIŞĂ  DE  CANDIDATURĂ 

 

                             

          Pentru funcţia de :  1.__________________________________ 

                                                           2.__________________________________ 

                                                           3.__________________________________ 

 

CANDIDAT:_______________________;  ________________________________ 

        (numele şi prenumele)                       (data şi locul naşterii) 

                    ________________________;  ________________________________ 

                   (profesia)                                        (specialitatea) 

                    ________________________;  ________________________________ 

          (grade profesionale)                               (locul de muncă) 

 

STUDII  

profesionale :_____________________________________________________     

 ______________________________________________________ 

extraprofesionale(sindicale, manageriale,etc.)_______________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ(sau/şi administrativă) / funcţia 

____________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA SINDICALĂ(perioada/ funcţia şi experienţa practică) 

____________________________________________________________________ 

M E N T I U N I (eventual o platformă-program de acţiune): 

____________________________________________________________________ 

        

 

                                       SEMNĂTURA 

                                                           

       



               REGULAMENT 

       de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

       al Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

      Art. 1 Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C. este organul de decizie între Conferinţele 

S.L.I.P.C.. 

      Art. 2 Consiliul este constituit conform art. 37 al Statutului S.L.I.P.C. şi acţionează 

conform atribuţiilor prevăzute în art. 38, 39, 40 şi hotărârilor Conferinţei 

      Art. 3 Consiliul Judeţean S.L.I.P.C. adoptă hotărâri cu acordul a jumătate plus unu 

din numărul membrilor. 

 

Capitolul II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

      Art. 4 Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare semestriale şi în şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este nevoie. 

      Art. 5 Şedinţele ordinare au loc conform programului anual stabilit la începutul 

anului şcolar. Modificarea datelor şedinţelor ordinare se face de către Biroul Operativ, la 

propunerea Prezidiului şi se anunţă cu cel puţin 7 zile înainte. 

      Art. 6 Şedinţele extraordinare se convocă la cererea a 1/ 2 din Biroul Operativ sau 

a membrilor Prezidiului şi se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte. 

      Art. 7 Ordinea de zi a şedinţelor extraordinare se stabileşte de cel care convocă 

şedinţa (Biroul Operativ sau membrii Prezidiului) şi se comunică o dată cu convocarea. 

      Art. 8 Lucrările Consiliului Judeţean S.L.I.P.C. se consemnează în Proces-verbal 

care se arhivează. 

 

 



Capitolul III 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR CONSILIULUI S.L.I.P.C. 

 

      Art. 9 Membrii Consiliului Judeţean al S.L.I.P.C. au obligaţia de a participa la 

şedinţele Consiliului, iar când aceasta nu este posibil (temeinic motivat) să anunţe 

absenţa cu cel puţin 48 de ore înainte. 

      Art. 10 Membrii Consiliului au obligaţia de a se informa periodic, de a cunoaşte 

documentele S.L.I.P.C. (statut, regulamente, hotărâri) şi de a le respecta. 

      Art. 11 Membrii au dreptul de a avea acces la orice informaţie privind activitatea 

S.L.I.P.C. 

      Art. 12 Membrii au dreptul de a-şi exprima deschis opiniile şi de a le susţine, de a 

decide în conformitate cu competenţele Consiliului, dar o dată adoptată o hotărâre de a 

acţiona pentru aducerea ai la îndeplinire. 

      Art. 13 Membrii Consiliului au dreptul de a beneficia de îndemnizaţii şi premii în 

funcţie de posibilităţile financiare ale organizaţiei şi conform deciziilor organelor de 

conducere. 

      Art. 14 Membrii Consiliului au dreptul de a fi împuterniciţi să reprezinte 

organizaţia în diverse acţiuni sindicale. 

      Art. 15 Neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin membrilor Consiliului 

poate fi sancţionată de Conferinţa S.L.I.P.C. sau de Consiliul Judeţean al S.L.I.P.C., 

sancţiunile putând fi graduale sau directe până la suspendarea sau revocarea din funcţia 

de consilier, în funcţie de prevederile statutare. 

 

Capitolul IV 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

      Art. 16 În vederea desfăşurării normale a activităţii S.L.I.P.C. între conferinţe 

Consiliul poate decide completarea locurilor rămase vacante în organismele de 

conducere, aceste decizii fiind valabile până la proxima Conferinţă. 

         



     REGULAMENT 

                  de organizare şi funcţionare a Biroului Operativ al S.L.I.P.C. 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

      Art. 1 Biroul Operativ este organul de conducere şi decizie între şedinţele 

Consiliului S.L.I.P.C.. El funcţionează în baza prevederilor statutare şi ale regulamentelor 

S.L.I.P.C. 

      Art. 2 Biroul Operativ adoptă hotărâri cu majoritate simplă din numărul membrilor. 

 

Capitolul II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

      Art. 3 Biroul Operativ se întruneşte în şedinţe de lucru ordinare bilunar şi şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este nevoie. 

      Art. 4 Şedinţele Biroului Operativ se convocă de membrii Prezidiului conform 

programului stabilit de către Birou (şedinţe ordinare) şi cu cel puţin 48 de ore înainte 

pentru şedinţele extraordinare. 

      Art. 5 Lucrările Biroului Operativ se consemnează în Proces-verbal care se 

arhivează. 

 

Capitolul III 

COMPETENŢELE BIROULUI OPERATIV 

 

      Art. 6 - coordonează activitatea Prezidiului 

               - urmăreşte derularea execuţiei bugetare conform bugetului aprobat de Consiliu. 

               - stabileşte principiile şi baremurile pentru salarii şi indemnizaţii ale 

personalului eligibil şi neeligibil. 



               - stabileşte baremurile pentru ajutoarele sociale, de deces şi acordarea 

ajutoarelor sociale în alte situaţii. 

               - stabileşte modul de gestionare a fondurilor şi bunurilor S.L.I.P.C.  

               - stabileşte investiţiile şi propune modificările de buget necesare spre aprobarea 

Consiliului. 

               - stabileşte cuantumul diurnelor, deplasărilor în limitele bugetului alocat. 

               - stabileşte priorităţile, termenele şi competenţele membrilor Prezidiului în 

activitatea curentă conform planului de activitate aprobat de Consiliu. 

               - hotărăşte asupra cheltuielilor extraordinare ce depăşesc competenţele 

Prezidiului. 

              - stabileşte poziţia S.L.I.P.C. şi acţiunile acestuia între şedinţele Consiliului. 

              - stabileşte tematica comisiilor mixte paritare cu Inspectoratul Şcolar. 

              - aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Prezidiului S.L.I.P.C. 

precum şi fişa postului pentru membrii acestuia. 

     -  se implică în conceperea de materiale potrivit competenţelor pe care le au în 

cadrul secţiunii pe care o reprezintă, şi, în funcţie de aceasta, pentru eficienţa muncii 

prestate vor fi remuneraţi cu plata cu ora; de aceeaşi plată beneficiind şi pentru 

participarea la comisiile mixte paritare sau la alte acţiuni de interes sindical judeţean, 

altele decât întrunirile în cadrul Biroului Operativ. 

 

Capitolul IV 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR BIROULUI OPERATIV 

 

      Art. 7 Membrii au dreptul de a beneficia de indemnizaţii şi premii în limita 

posibilităţilor financiare a S.L.I.P.C. şi în conformitate cu hotărârile Consiliului. 

      Art. 8 Membrii au dreptul de a avea acces la orice documente ale S.L.I.P.C., de a 

verifica activitatea organelor eligibile şi neeligibile şi de a-şi prezenta şi susţine 

concluziile legate de acestea în şedinţele de lucru. 

      Art. 9 Membrii au obligaţia de a participa cu regularitate la activităţile Biroului, de 

a se supune hotărârilor adoptate de acesta. 



      Art. 10 Membrii au obligaţia de a se informa şi de a participa activ la actul 

decizional (de a-şi exercita efectiv calitatea). 

 

Capitolul V 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

 Art. 11 În caz de urgenţă, Biroul Operativ poate adopta decizii în numele 

Consiliului Judeţean al S.L.I.P.C. şi de competenţa acestuia (cu condiţia respectării 

prevederilor statutare), hotărârile astfel adoptate fiind puse în discuţia Consiliului 

Judeţean al  S.L.I.P.C. convocat în termen de maximum 10 zile de la adoptarea lor. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     REGULAMENT 

                        de organizare şi funcţionare a Prezidiului S.L.I.P.C. 

 

 

      Art. 1 Prezidiul este organul de coordonare şi decizie în activitatea S.L.I.P.C. între 

şedinţele Biroului Operativ. 

      Art. 2 Membrii Prezidiului S.L.I.P.C. reprezintă personalul executiv eligibil al 

S.L.I.P.C., care acţionează pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor organelor de 

conducere (Conferinţa, Consiliul, Biroului Operativ, Prezidiul). 

      Art. 3 Deciziile Prezidiului se iau prin majoritate simplă. 

      Art. 4 Competenţele Prezidiului sunt cele acordate de prezentul Regulament şi de 

hotărârile organelor de conducere superioare. 

     Art. 5 Competenţele Prezidiului sunt următoarele: 

          - decide asupra activităţii curente în conformitate cu sarcinile ce decurg din planul 

de activitate al S.L.I.P.C.; 

 - propune Biroului Operativ schema de personal angajat (neeligibil) şi stabileşte 

cuantumul salariilor acestuia în conformitate cu baremurile existente; 

 - stabileşte participarea la programe educaţionale sindicale, schimburi de 

experienţă şi sumele alocate pentru acestea în funcţie de prevederile bugetului; 

 - reprezintă prin membrii săi (Preşedinte, vicepreşedinţi) S.L.I.P.C. în relaţiile cu 

terţi; 

 - emite comunicate şi documente în numele S.L.I.P.C.; 

 - ia decizii de natură financiară în limitele bugetului alocat până la concurenţa a    

1/ 2 din valoarea cotizaţiei lunare încasate de S.L.I.P.C.; 

 - adoptă hotărâri de urgenţă în numele şi de competenţa Biroului Operativ, aceste 

decizii se supun discuţiei în proxima şedinţă a Biroului Operativ. 

      Art. 6 Membrii Prezidiului au competenţe şi răspunderi corespunzătoare 

sectoarelor de activitate încredinţate de Biroul Operativ, concretizate prin fişa postului 

pentru fiecare parte. 

      



       REGULAMENT 

     de organizare şi desfăşurare a alegerii nucleului grupei sindicale 

 

  1. Cu cel puţin 7 zile înainte se anunţă ziua, ora şi locul adunării de alegeri prin 

convocator, după următorul model: 

Denumirea unităţii: ___________________________________________ 

 

CONVOCATOR 

 

 În ziua de __________, ora ________, locul _______________ sunt invitaţi să participe 

toţi membrii de sindicat la adunarea de alegeri a nucleului grupei sindicale. 

 Ordinea de zi: 

               1. Raportul asupra activităţii sindicale. 

               2. Discuţii. 

               3. Alegerea nucleului grupei sindicale. 

__________________________________________________________________ 

Nr. crt.          Nume şi prenume                          Semnătura         Observaţii  

__________________________________________________________________ 

_1.________________________________________________________________ 

_2.________________________________________________________________ 

_3.________________________________________________________________ 

  Alegerea se face în cadrul adunării generale a membrilor grupei sindicale care este 

statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor 

respectivei grupe sindicale. În cazul în care adunarea generală este nestatutară se 

reprogramează în maximum 10 zile cu nou convocator. 

 

PROCEDURA 

 

  1. Propunerea candidaţilor de către cei prezenţi cu motivaţia propunerilor 

respective, sau candidatură (autopropunere). 



      2. Acordul persoanei propuse să candideze. În caz de recuzare, se face o altă 

propunere. 

      3. Alcătuirea listei candidaţilor. 

      4. Votarea. 

          În funcţie de numărul voturilor obţinute, celor aleşi, în ordinea descrescătoare a 

voturilor, li se vor comunica funcţiile: lider, vicelider, membru. 

   Numărul  membrilor nucleului grupei sindicale se stabileşte în funcţie de numărul 

membrilor de sindicat astfel: 

     - până la 15 membri ………………… 1 lider 

     - între 15 şi 50 de membri …………… 3 (lider, vicelider, membru) 

     - peste 50 de membri …………………5 (lider, vicelider, 3 membri) 

 Desfăşurarea adunării generale de alegeri se consemnează în proces-verbal care se 

arhivează. Componenţa nucleului grupei sindicale se comunică Consiliului Judeţean al 

S.L.I.P.C. (la secretariat), în scris, în termen de 7 zile de la alegeri, după următorul 

model:  

Denumirea unităţii ____________________________________________________ 

Strada _________________ Nr. __________ Localitatea ______________________ 

Componenţa nucleului grupei sindicale ales în data de _______________________ 

___________________________________________________________________ 

Nr. crt.      Nume şi prenume                  Funcţia în nucleu          Funcţia profesională   

1. __________________________________________________________________ 

 

                  

            Lider          Nr. membrilor de sindicat _______   

(nume, prenume, semnătura)                               Nr. angajaţilor ________________  

 

 

 


