PROPUNERI DE MODIFICARE PENTRU
STATUTUL F.N.S. ALMA MATER
(aprobate în Consiliul SSU din 22 aprilie 2015)
Nr.crt.

Articol

Modificare

Comentarii

Observaţie: În tot conţinutul Statutului este scris “Federaţia Alma Mater”. Titulatura nu este completă şi nici corectă.
Numele personalităţii juridice este “Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater” şi de aceea propun ca iniţialele F.N.S.A.M.
să se regăsească în textul Statului cu precizarea cuvenitei prescurtări.

1.

2.

3.

1

II.1. Federaţia ALMA MATER activează în
Se elimină textul marcat cu galben
vederea unirii tuturor categoriilor
Se continuă cu: „ mandatului încredinţat
profesionale din învăţământul universitar şi
Nu există repere nici
de Congresul Federaţiei”. Se cuvine ca
cercetare din România, în sindicate
in privinta decentei si
cea mai extinsă adunare sindicală
libere, profesionale, de ramură în scopul
nici in privinta
(Congresul) să îşi exprime direcţiile de
îndeplinirii aspiraţiilor lor pentru o viaţă
civilizatiei
acţiune ale Federaţiei şi obiectivele
decentă şi pentru condiţii de muncă
clare pe care aceasta să le atingă.
civilizate.
II.2 lit c) asigurarea condiţiilor adecvate
Prin ce demersuri sau documente se
pentru perfecţionare profesională sau
Completare
asigura condiţiile adecvate de
calificare
prevedere statutara
perfecţionare pentru toţi membri săi.
superioară, pentru toţi membrii săi;
Procedura semnalare
II.2 lit b) asigurarea unui loc de muncă
La Craiova, rectorul1 propune la şedinta
conditii de incalcare
pentru fiecare membru al său corespunzător
Consiliului de Administraţie ca
a pregatirii
cu nivelul de calificare şi competenţă
doctoranzii să ocupe posturi de
profesionale la locul
profesională;
tehnicieni şi laboranţi.
de munca

Acest titllu, Rectorul, este scris aici cu literă mică în mod intenţionat: nu este o greşeală de redactare.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

f) respectarea întocmai a prevederilor legale
referitoare la ocrotirea şi garantarea
muncii şi a drepturilor ce derivă din acestea;
II.2 lit.i) asigurarea protecţiei liderilor de
sindicat şi delegaţilor sindicali, atât pe
durata mandatului lor cât şi după expirarea
acestuia;
II.2. lit.k), l), m) şi n)
II.2 lit.o) asigurarea unui raport favorabil
între nivelul salariilor celor ce lucrează în
învăţământul superior şi cercetare şi salariul
mediu pe economie.
II.3 Pentru realizarea scopului şi a
obiectivelor asumate, Federaţia ALMA
MATER va negocia şi milita prin mijloacele
specifice sindicatelor libere, prevăzute de
legislaţia în vigoare.
II.3 lit.b) interpelarea prin presă a Guvernul,
Parlamentului, a membrilor acestora şi a
altor organe centrale de stat, în cazul în care
acţiunile acestora contravin sau afectează
negativ interesele membrilor săi de sindicat;
II.3. litc) tratative cu Guvernul, Ministerul
de resort şi cu alte organe de stat, în cazul
conflictelor de muncă, pentru soluţionarea
acestora corespunzător cu drepturile
legale şi statutare ale membrilor săi;

Care este prevederea legală care
GARANTEAZĂ munca. Cuvântul şi se
înlocuieşte cu o virgulă

In Constitutie se
garantează numai
DREPTUL la munca

Cum se respectă Federaţia această
prevedere în situaţia tensionată din
centrele universitare româneşti?
Se elimina integral
Care este valoarea actuală a
RAPORTULUI FAVORABIL dintre
nivelul salariilor şi salariul mediu pe
economie?

Articole acoperite de
„asigurările” de la
II.2. lit.a)
Modificare prevedere
statutară: cine
răspunde pentru
punerea în practică?

Procedura negocierii: stabilire echipă
negociatori, mandatul acestora,
comunicare stadiu negocieri în teritoriu.
Înlăturare secretizare.

Completare
prevederi statutare

Să se adauge şi literele trebuincioase
„ui” la cuvântul „Guvernul”.
Să se stabilescă în sarcina cui cad aceste
interpelări şi timpul în care se
înaintează.

Completare
prevedere statutară

Federaţia este OBLIGATĂ legal să facă
aceste demersuri. Tratative = negocieri?

Reformulare

11.

12.

13.

II.3 lit.e) sprijinirea sindicatelor afiliate în
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de
protest, dacă acestea sunt justificate;

II.3 lit.g) chemarea în faţa instanţelor
judecătoreşti a persoanelor fizice sau
juridice care se fac vinovate de încălcarea
legislaţiei referitoare la dreptul muncii,
dreptul sindical sau care încalcă contractul
colectiv de muncă unic la nivel de ramură,
contractul colectiv de muncă la nivel de
instituţie sau contractul colectiv de muncă
individual;
III.1. Federaţia ALMA MATER este o
organizaţie sindicală naţională constituită
prin asocierea liber consimţită a sindicatelor
şi nucleelor de iniţiativă sindicală din
învăţământul superior, cercetare şi a
unităţilor conexe, şi se conduce după
principiile democraţiei, ale moralei creştine
şi ale parteneriatului social.

CINE decide justificarea unei acţiuni de
protest? La Iasi s-a stabilit o pichetare
în CNC care nu s-a produs. De ce nu s-a
respectat termenul?

Completare articol,
redactare procedură
acţiune protest cu
termene acţiuni
sindicali şi
responsabili
desemnaţi statutar
pentru acestea.

FEDERAŢIA nu a dat în judecată
Rectorul de la Târgovişte pentru liderul
sindical Laura Ciungu. Nici pentru
Timişoara, nici pentru Iaşi (nu au fost
plătite sumele din hotărâri). Dacă
această prevedere nu produce efecte
trebuie eliminată.

Propun eliminare, nu
are suport real.

Care sunt PRINCIPIILE MORALEI
CREŞTINE după care se conduce o
federaţie sindicală?

Eliminare „morala
creştină” cu
principiile ei
(inexistente) cu tot

14.

15.

16.

17.

18.

III.2.” … copie a ultimei hotărâri
1. Să se elimine CNP din actele depuse
judecătoreşti de modificare a statutului sau a
la Federaţie pentru afilierea
componenţei organelor de conducere, lista
organizaţiilor sindicale. Nu există
1. eliminare CNP
cu membrii organului de conducere, care va garanţia păstrării confidenţialităţii. CNP
2. eliminare 30 zile
cuprinde numele, prenumele, codul numeric
nu este util activităţii sindicale
sau reformulare
personal, domiciliul şi profesiunea/funcţia
2. Sindicatele se pot afilia numai în 30
în termen de 30 zile de la obţinerea H.J. …”
de zile de la H.J.?
III.3. Excluderea unui sindicat membru
Propun eliminarea fără procedură de
Eliminarea votului;
poate fi hotărâtă cu majoritate simplă de
votare, votul este inutil pentru că nimeni
Notificarea
voturi, de către Consiliul Naţional de
nu votează împotrivă. Contribuţia
organizaţiei după 4
Conducere al Federaţiei ALMA MATER în
financiară este obligatorie, nu se
luni de neplată a
cazul neachitării cotizaţiei timp de şase luni
convoacă Congresul pentru astfel de
cotizaţiei.
de către acel sindicat.
situaţii.
În textul Statutului nu trebuie să existe
III.4. Contestaţia excluderii se poate face de
posibilitatea contestaţiei în privinţa
către organizaţia vizată, prin reprezentantul
eliminării pentru neplata cotizaţiei.
său legal, în termen de 30 de zile de la
Discuţie - modificare
Contestaţia este o libertate legală a
primirea comunicării scrise, la Tribunalul
oricărei organizaţii şi nu este garantată
Municipiului Bucureşti.
sau condiţionată de prevederea statutară.
III.5. Principiile fundamentale de organizare
şi funcţionare ale Federaţiei ALMA
Se păstrează:
Se elimină pentru că principiile sunt
MATER fiind democraţia, morala creştină,
„Federaţia Alma
enumerate anterior.
autonomia şi independenţa sindicatelor
Mater asigură:”
membre, asigură:
III.6. Activitatea Federaţiei ALMA MATER
Iarăşi principii, a treia oară când se
se bazează pe principiile autonomiei,
repetă aceleaşi principii, mai puţin
Se elimină integral
democraţiei şi solidarităţii dintre sindicate.
morala creştină…

19.

20.

21.

22.

Se elimina zona
Hotărârile Federaţiei se adoptă conform
galbenă şi atunci
III.7. Sindicatele afiliate, care adoptă
prevedrilor statutare. O hotărâre
sindicatele sunt
hotărârile organelor de conducere ale
adoptată la Federaţie nu poate fi
OBLIGATE la
Federaţiei ALMA MATER, vor considera
opţiunea organizaţiei pentru că
acţiuni care aduc
aceste hotărâri ca fiind propria lor opţiune şi Hotârârea organizaţiei se adoptă local în
atingere
vor acţiona pentru înfăptuirea lor.
condiţii staturare proprii (se recunoaşte
independenţei lor sau
asta în articolul III.8)
…
III.8. Sindicatele afiliate Federaţiei ALMA
MATER care nu acceptă anumite hotărâri
ale organelor de conducere ale acesteia, cu
Se elimina integral
excepţia obligaţiilor financiare, nu sunt
art. III.7 si se
obligate să le îndeplinească, dar se vor
pastrează numai
abţine de la orice acţiuni destinate să
art.III.8.
împiedice înfăptuirea acestora de către
Împreună, cele două
sindicatele care le-au adoptat. Aceste
articole se contrazic
sindicate vor aduce la cunoştinţa conducerii
prin conţinut.
Federaţiei ALMA MATER hotărârile
proprii.
Propun votul secret
III.9. Hotărârile organelor de conducere ale
la acest articol
Federaţiei ALMA MATER se adoptă prin
Care sunt excepţiile votului deschis?
pentru libertatea de
vot deschis, cu majoritate simplă, exceptând
exprimare a
cazurile prevăzute de statut.
participanţilor.
III.10

Se elimină cifra 5 de la finalul
articolului

Modificare

23.

24.

25.

26.

III.11. Federaţia ALMA MATER este
organizată teritorial astfel încât sindicatele
Ce înseamnă centre universitare mari?
din acelaşi centru universitar şi împrejurimi
Este o obligaţie?
să constituie uniuni sindicale, convenţii sau
filiale ale centrelor universitare mari.
III.12. Afilierea Federaţiei ALMA MATER În opinia mea Congresul şi nu CNC este
la confederaţii sau organizaţii sindicale
în măsură să decidă şi să valideze
internaţionale se hotărăşte de către Consiliul
afilierea Federaţiei. Aşa cum în
Naţional de Conducere al Federaţiei
organizaţii sindicale Adunarea Generală
ALMA MATER, prin vot deschis, cu
adoptă acest document (se regăseşte şi
majoritate simplă. În acelaşi mod se
în acest Statut această procedură în
hotărăşte şi retragerea din organisme interne
cazul afilierii) tot aşa şi la Federaţie
sau internaţionale, la care Federaţia ALMA
Congresul ar trebui să decidă afilierea
MATER s-a afiliat.
Federaţiei.
IV.1. Organele de conducere ale Federaţiei
Se elimină textul marcat. BEx nu este
ALMA MATER sunt:
„al CNC” ci structură distinctă a
- Congresul Naţional;
Federaţiei. Membrii săi se află în CNC
- Consiliul Naţional de Conducere, numit în
aşa cum şi membrii CNC se află în
continuare CNC;
Congres. Cu toate astea CNC nu este „al
- Biroul Executiv al Consiliului Naţional de
Congresului”
Conducere, numit în continuare BEX.
Să se afişeze pe site-ul Federaţiei
numele Reprezentanţilor sindicali ai
IV.6. CNC este statutar întrunit în prezenţa
organizaţiilor şi numărul de membri
liderilor de sindicat care reprezintă cel puţin
reprezentaţi. Secretarul Federaţiei să
jumătate plus unu din membrii FNS Alma
constate îndeplinirea acestei condiţii
Mater.
care să fie precizată numeric şi
procentual în preambul la Procesul
verbal de Şedinţă

Reformulare

Modificare

Modificare

Modificare

27.

28.

IV.6, lit.g) examinează şi se pronunţă asupra
oportunităţii de afiliere a Federaţiei ALMA
MATER la alte organizaţii sindicale
naţionale sau internaţionale;

Am făcut Observaţia 24:

Eliminare

IV.6 lit.h) se pronunţă asupra cererilor de
afiliere la Federaţia ALMA MATER şi a
propunerilor de excludere din federaţie;

NU SE POATE pronunţa CNC în
privinţa excluderii, acesta este atributul
Congresului (III.3). SAU pronunţarea
diferă de hotărâre? Juridic o Pronunţare
precede Hotărârea. Care sunt efectele
Pronunţării CNC în vederea excluderii?

Modificare clarificări

Membri BEx sunt desemnaţi de
Congres. Nu pot fi desemnaţi de CNC
pentru că nu are acelaşi grad de
reprezentare.

Propun alegerea unui
număr de membri
supleanţi (30% din
BEx) de către
Congres.
Aceştia urmează să
înlocuiască membri
BEx. În cazurile
descrise la
art.IV.11.2

29.

IV.7. lit.j) CNC validează completarea BEx
pentru cazul prevăzut la art. IV.11/2.

30.

DE CE numai BEx propune membri de
onoare. Dacă CNC validează aceşti
IV.7. lit.k) Acordă, la propunerea BEx, titlul membri atunci tot CNC să îi şi propună.
de “Membru de Onoare al FNS Alma
Cu atât mai mult cu cât marea
Mater”, celor care s-au evidenţiat în
majoritate a membrilor BEx. Sunt şi
activitatea sindicală a FNS Alma Mater.
membri ai CNC.
Aceştia sunt scutiţi de plata cotizaţiei
Membri de onoare ai Federaţiei ar trebui
sindicale.
să aibă o recunoaştere a meritelor, de
natură financiară, mai consistentă decât
scutirea de cotizaţie.

Propunere

31.

32.

IV.8. Membrii CNC ai Federaţiei ALMA
MATER răspund în faţa organului de
Membrii CNC răspund în faţa propriilor
conducere din care fac parte şi a acelora
organizaţii şi fără ca asta să fie precizat
Propunere
care i-au ales, pentru îndeplinirea
ăn Statutul Federaţiei. Prevederea este o
obligaţiilor ce le revin. Aceştia au datoria să
obligaţie sau o precizare care
Se adaugă după
acţioneze pentru aplicarea hotărârilor
interferează cu Statutul organizaţiilor.
eliminarea textului
adoptate de Congresul Naţional al Federaţiei
marcat cuvintele „au
ALMA MATER, să ia parte la acţiunile
Membrii CNC NU AU DATORIA de a
obligaţia” şi trebuie
sindicatelor membre, să aducă operativ în
aplica Hotărârile CNC pentru că au
stabilit Modul în care
atenţia conducerii federaţiei problemele
liberatatea de a le refuza, cu rezerva de
se achită de această
de muncă şi de viaţă ce se ivesc în
a nu li se opune (art. III.8 se referă la
obligaţie: în scris.
institutele de învăţământ superior şi
TOATE organele de conducere,
cercetare sau unităţi conexe şi să insiste
includem aici şi Hotărâri CNC)
pentru adoptarea măsurilor ce se impun.
IV.10. În funcţie de necesităţi, CNC al
Federaţiei ALMA MATER poate constitui
LĂMURIRI şi
departamente, poate desfiinţa sau comasa pe
Pentru că la ultimul CNC (21 Martie
Propunere
cele existente. Departamentele, ca
2015) am asistat la descrierea situaţiei
organisme de lucru, pot cuprinde şi personal
în care se află colega noastră Mirela
Propun ca
de specialitate, cu pregătire
Grosu, ar fi bine să cunoaştem
Regulamentele
corespunzătoare, angajat conform legislaţiei
Regulamentele aprobate de CNC
Federaţiei să fie
în vigoare. Ele vor funcţiona pe bază de
pentru personalul angajat al FNSAM. postate pe site pentru
regulamente aprobate de CNC al Federaţiei
toţi cei interesaţi.
ALMA MATER.

Propunere: Pentru art. IV.11 cifrele 1) şi 2) să fie înlocuite cu litere a) şi b). Este singurul articol din Statut la care
au fost folosite cifre arabe în locul literelor pentru subdiviziunile acestuia.

33.

IV.11. Biroul Executiv al Consiliului
Naţional de Conducere are 19 membri:
preşedinte, preşedinte de onoare, secretar
general, 8 vicepreşedinţi şi 8 membri, aleşi
de Congresul naţional. Aceştia, cu excepţia
preşedintelui de onoare, trebuie să fie
angajaţi în universităţi, unităţi de cercetare,
biblioteci centrale universitare, cu contract
de muncă pe durată nedeterminată.

34.

Şedinţele de lucru nu se pot desfăşura
electronic. O şedinţă are Convocator,
Proces Verbal şi se finalizează cu
IV.11. - 1) Biroul Executiv se întruneşte în
propuneri (Decizii) pentru CNC. Textul
şedinţe de lucru ori de câte ori este nevoie şi
nu conţine felul în care se votează:
asigură desfăşurarea activităţilor curente,
propun votul secret al membrilor BEx
răspunzând de activitatea sa în faţa
care protejează dreptul la opinie. BEx
Consiliului Naţional de Conducere şi a
nu poate adopta Decizii decât pentru a
Congresului Naţional; el este statutar
propune o Hotărâre CNC (vezi caz
întrunit şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3
similar la art. IV.14)
din numărul membrilor săi. Deciziile se
Decizia este luată de preşedinte la
votează
egalitate de voturi. DE CE? Înseamnă că
cu mai mult de jumătate din numărul
membri BEx sunt nehotărâţi în privinţa
membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj
Deciziei. Preşedintele este membru
prevalează opinia preşedintelui.
BEx, DE CE trebuie să hotărască singur
acolo unde minim 2/3 din membri BEx
sunt indecişi?

BEx = 15 persoane
Propun reducerea membrilor BEx la 6
Vicepreşedinţi (câte doi pentru fiecare
categorie de personal: didactic, auxiliar
şi nedidactic) şi un număr de 6 membri
folosind acelaşi algoritm. Număr
Membri BEX propus este de 12 plus
secretar, preşedinte onoare şi preşedinte.

Propunere pentru
asigurarea
reprezentării
tuturor categoriilor
de salariaţi în
procente egale la
nivelul BEx

Propuneri
Vot secret în BEx
Eliminaţi opinia
preşedintelui

35.

IV.11.-2) Locul rămas vacant la
pensionarea, demisia, excluderea sau
decesul unui membru BEx va fi completat
prin desemnarea de către BEx, prin vot
secret, a cel mult doi candidati, propusi
pentru alegere și validare prin vot cu
majoritate simplă, în următoarea ședință
CNC

Nu este corect şi nici funcţional ca BEx
să propună tot membri BEx chiar dacă
aceştia urmează a fi validaţi la CNC.
Trimitere la nr.crt. 29.
Modificare

36.

IV.12.-a) a) Preşedintele: Conduce BEx,
CNC şi este ordonatorul de credite.
Stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor şi
reprezintă federaţia în raportul cu alte
structuri sindicale şi cu autorităţile publice.
Numeşte trezorierul FNS ALMA MATER
şi răspunde solidar cu acesta de execuţia
bugetară. Propune, în funcţie de necesităţi,
maximum 6 consilieri ai BEx şi Membrii
de Onoare, cu acordul BEx.

Preşedintele NU CONDUCE nici BEx
Presedintele NU
şi nici CNC. Are cel mai înalt rang în
CONDUCE B.Ex.
Federaţie şi de aceea CONDUCE
si/sau C.N.C.
şedinţele BEx şi CNC. Nici BEx şi nici
CNC nu sunt conduse (subordonate)
Nu propune Membri
Preşedintelui pentru că el este
de onoare din functia
REPREZENTANT al Federaţiei.
de Preşedinte
Un reprezentant nu poate conduce,
noţiunile sunt absolut distincte.
CNC hotărăşte
asupra propunerilor
Preşedintele NU STABILEŞTE
în privinţa
ATRIBUŢII pentru vicepreşedinţi
consilierilor.
pentru că acestea se regăsesc în Statut la
art.IV.12.-d). Care este diferenţa între
3 consilieri sunt
atribuţii şi responsabilităţi?
suficienţi: câte unul
pentru fiecare grupă
Preşedintele poate propune membri de
de salariaţi: didactic,
onoare ca membru în CNC.
auxiliar şi nedidactic-

37.

38.

IV.12.- c) Secretarul general: Răspunde de
problemele organizatorice ale federaţiei,
Procesele Verbale ale participanţilor la
Propunere
ţine legătura cu organizaţiile din ţară
şedinţele BEx sau C.N.C. trebuie să
membre ale federaţiei, face propuneri în
ajungă la toţi cei care participă la ele. Secretarul General să
BEx privind punerea în discuţie a
Procesul Verbal întocmit la Federaţie
transmită Procesele
organizaţiilor care nu respectă prevederile
(în formă listată sau în formă
Verbale de şedinţă
Statutului ALMA MATER. Întocmeşte
electronică) trebuie să facă parte din
participanţilor !!
procesele verbale ale BEx şi CNC, ţine
arhiva organizaţiilor sindicale alături de
Este o măsură
evidenţa documentelor intrări-ieşiri,
Convocatorul şedinţei.
funcţională.
coordonează activităţile de formare
profesională sindicală.
IV.12. - d) Vicepreşedinţii: sunt responsabili
1 şi 5 se asigură prin contractul încheiat
Propunere:
în următoarele domenii de activitate:1)
cu biroul de avocatură
Membri CNC să
Juridic; 2) Social; 3) Didactic auxiliar 4)
Rămân exact 6 domenii pentru cei 6
primească
Profesional; 5) Salarizare şi legislaţia
vicepreşedinţi propuşi anterior (nr.crt.
Contractul de
muncii; 6) Cercetare;7) Nedidactic; 8)
33)
asistenţă juridică
Egalitate de şanse, cultură şi tineret.

39.

IV.13 - c) participă sau desemnează delegaţi la
comisiile mixte ale Ministerului de resort,
ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
sau ale Guvernului, precum şi la oricare
alte foruri în care se dezbat probleme privind
învăţământul superior şi cercetarea;

40.

IV.13 - d) primeşte depuneri de candidaturi,
opţional pe funcţii, şi propuneri din partea
sindicatelor afiliate, pentru viitorul Birou
Executiv, fiind obligat să le aducă la
cunoştinţa sindicatelor afiliate, însoţite de un
curriculum vitae al candidatului; 8

Participă toti membri BEx sau
desemnează delegaţi (cum
desemnează?).

În cât timp se aduc la cunostinta
sindicatelor? Mai ales: cu cât timp
înaintea alegerilor?

Modificare:
stabilirea termenului
minum pentru
înştiinţarea
sindicatelor. Să se
elimine cifra „8”

41.

42.

43.

44.

45.

IV.13 - e) reprezintă Federaţia ALMA MATER
în relaţiile cu Ministerul de resort, cu alte
ministere sau cu Guvernul, precum şi în
relaţiile cu alte organizaţii sindicale sau
neguvernamentale, din ţară sau străinătate,
sau cu Organizaţia Internaţională a
Muncii;
IV.13 - f) aprobă acordarea unor indemnizaţii
speciale sau deplasarea în străinătate în
interesul Federaţiei, a unor reprezentanţi ai
acesteia, cu decontarea cheltuielilor
respective în limita bugetului aprobat.
IV.13 - g) Propune CNC acordarea titlului de
“Membru de Onoare al FNS Alma Mater” celor
care s-au evidenţiat în activitatea sindicală a
FNS Alma Mater şi în Biroul Executiv.
V.2.c) Pentru înregistrarea candidaturilor,
organizația sindicală din care fac parte
candidații trebuie să depună la secretariatul
BEx cerere de înscriere semnată și
stampilată, cu nominalizarea candidaților,
optând pe funcții și pentru fiecare candidat
depune un scurt memoriu de activitate
profesională şi sindicală. Aceste documente
se postează pe site-ul federaţiei cu cel puţin 20
de zile înainte de prima zi a
Congresului.
V.5. Supravegherea votării şi numărarea
voturilor se face de o comisie formată din
3-7 membri aleşi prin vot deschis.

La pct. e) BEx reprezintă FNSAM în
relaţiile cu Ministerul. Comisiile mixte
de la pct c) nu costituie tot o relaţie cu
acelaşi Minister?

Modificare: pct c) si
pct.e) se contrazic

„bugetului aprobat de Congres”.
Cu ocazia Congresului Extraordinar
cine va întocmi (prezenta) Proiectul de
Buget al federaţiei?

Completare

De ce NUMAI BEx propune CNC
atribuirea acestui titlu?

Discutie

Candidaţii trebuie să opteze pentru
funcţii. La IV.13 lit.d): BEx primeşte
„primeşte depuneri de candidaturi,
opţional pe funcţii”. Este opţională sau
nu desemnarea funcţiei pentru care se
depune candidatura?

Corelaţi termenii
celor două articole

Când se alege această Comisie? De
către cine? Cum se votează?

Completare

46.

V.6. Nu pot fi în organele de conducere ale
federaţiei ALMA MATER persoane fizice
care deţin funcţii de conducere, la nivel central,
în partidele sau organizaţiile politice, membri ai
Parlamentului, ai Guvernului, persoane care
au funcţii de conducere în organele de stat sau
administrativ teritoriale, precum şi cele care
ocupă funcţii de conducere în structurile
Ministerului de resort sau ale instituţiilor de
învăţământ superior la nivel de decanat sau
rectorat.

47.

VI.4. Negocierile asupra revendicărilor sunt de
competenţa Biroului Executiv, care îşi
va desemna reprezentanţii în acest sens

48.

49.

VI.5. Recurgerea la intimidări, ameninţări sau
represalii împotriva membrilor de
sindicat ai Federaţiei ALMA MATER, precum şi
împiedicarea organelor de conducere ale
acesteia de a lua decizii adecvate,
îndreptăţeşte Federaţia să declare
GREVĂ, sau să acţioneze în justiţie, conform
legislaţiei în vigoare, persoanele care
se fac vinovate de astfel de manifestări.
VI.8. În timpul acţiunilor greviste, membrii de
sindicat aflaţi în grevă pot primi ajutor
de grevă din partea sindicatului din care fac
parte, conform propriului statut. Consiliul
Naţional de Conducere poate hotărî, în limita
fondurilor disponibile, acordarea unor
ajutoare financiare sindicatelor afiliate, aflate în
grevă.

Conform adresei avocatului FNSAM cu
privire la incompatibilităţi: „Prin
Modificare: de
urmare, funcţiile deţinute în Senatul
completat prevederea
universitar şi consiliul de administraţie,
statutară cu detaliile
la nivelul universităţii, în cadrul
precizate de
consiliului facultăţii şi în cadrul
cabinetul de
consiliului departamentelor sunt
avocatură al FNSAM
incompatibile cu o funcţie de conducere
în cadrul FNSAM”
În cazul unor situaţii conflictuale locale
„negocierile sunt de competenţa
B.Ex.?” Cum ar putea negocia B.Ex.
Reformulare
dacă nu cunoaşte situaţia particulară?
Pentru negocieri cu Ministerul deja a
fost scris alt articol.
obligă Federaţia să declare
GREVĂ şi să acţioneze în justiţie
BEx sa stabileasca procedura de urmat,
termene si responsabili pentru aceasta
actiune.

Textul marcat se elimină: nu isi are rostul
in statutul FNSAM. Sa se constituie un
procent din cotizatia incasata de federatie
pentru fondul de greva. Federatia SE
OBLIGA sa acorde ajutoare financiare in
situatii de greva …

Modificare text

Modificare text

50.

VII.3 - - cotizaţia de 0,25% din salariul minim
pe economie/membru de sindicat/lună;
aceasta se actualizează anual la 1 ianuarie;

Propun ca fiecare organizaţie să depună
la Federaţie un procent din încasări: 5%.
Dovada corectă a depunerii către
federaţie: extras de cont din luna in care
se face viramentul in care se regaseste
suma pe care organizaţia o încasează din
cotizaţiile membrilor.

Modificare

