PROPUNERI DE MODIFICARE PENTRU
STATUTUL F.N.S. ALMA MATER
(aprobate în Biroul Executiv din 21 aprilie 2015)
Nr.crt.
1.

2.

3.

Articol
NOU

IV.15. Organul de control al Federaţiei ALMA
MATER este Comisia de Cenzori. Ea este
formată dintr-un preşedinte şi trei membri şi va
fi aleasă de Congresul Naţional. Atribuţiile
Comisiei de Cenzori se referă la: - activitatea
financiar - contabilă, execuţia bugetară şi
modul în care sunt gestionate bunurile
materiale ale Federaţiei ALMA MATER; modul în care sunt rezolvate reclamaţiile,
cererile şi propunerile adresate CNC şi
Congresului Naţional; - analizează abaterile de
la etica şi disciplina muncii şi disciplina
statutară; - prezentarea în CNC sau Congresul
Naţional a unui raport anual de activitate;
IV.14. Preşedintele sau 1/3 din membrii
Biroului Executiv pot propune CNC eliberarea
din funcţie a oricărui membru din Biroul
Executiv care nu-şi îndeplineşte atribuţiile.

Modificare
IV.11bis. Pentru situaţii deosebite, CNC
al Federaţiei ALMA MATER poate
constitui o Comisie de Disciplină,
formată din 3 sau 5 membrii de onoare
ai Federaţiei ALMA MATER, care să
analizeze cazuri de abatere de la
disciplina şi etica sindicală.
IV.15. Organul de control al Federaţiei
ALMA MATER este Comisia de Cenzori.
Aceasta este formată din preşedinte şi trei
membri, fiind aleasă de Congresul
Naţional. Atribuţiile Comisiei de Cenzori
constau în: controlul financiar-contabil al
execuţiei bugetare, gestionarea bunurilor
mobile și imobile ale Federaţiei ALMA
MATER, prezentarea, în CNC sau în
Congresul Naţional, a raportului anual de
activitate.

IV.14. Preşedintele sau 1/3 din membrii

Biroului Executiv pot propune CNC
eliberarea din funcţie a oricărui membru
din Biroul Executiv care nu-şi îndeplineşte

Comentarii
Numerotarea
articolelor se va face
in final!

Comisia de Cenzori nu
poate avea atribuții
privind
analiza
și
sancționarea
eventualelor abaterilor
de
la
etica
şi
disciplina
statutară,
fiind formată, potrivit
legii, din membri cu
studii economice.

4.

5.

Decizia este luată prin vot secret cu majoritate corespunzător atribuţiile statutare sau
absolută a membrilor Biroului Executiv.
încalcă disciplina şi etica sindicală.
Această decizie implică automat
suspendarea respectivului membru
B.Ex, el nemaiavând dreptul de a
participa la şedinţele B.Ex. până la
validarea sau invalidarea
deciziei
respective de către CNC.
V.2.a) Pentru Biroul Executiv al Federaţiei V.2.a) Pentru funcțiile din Biroul Executiv
ALMA MATER poate candida orice membru de al Federaţiei Naționale Sindicale ALMA
sindicat din organizațiile sindicale care MATER poate candida orice membru de
funcționează legal și care sunt afiliate la F.N.S. sindicat din organizațiile afiliate la F.N.S.
Alma Mater, cu condiţia depunerii candidaturii Alma Mater şi au cotizaţia plătită cel
de către organizaţia din care face parte, cu cel puţin până în luna care precede
puţin 20 de zile înainte de prima zi a Congresul. Cererea de candidatură
Congresului.
trebuie însoţită de un scurt memoriu de
activitate profesională şi sindicală,
precum şi de recomandarea conducerii
sindicatului din care face parte
candidatul. Candidatura se depune cu
cel puţin 15 zile înainte de deschiderea
Congresului, la secretariatul F.N.S. Alma
Mater.
V.2.c) Pentru înregistrarea candidaturilor, Se elimină
Procedura
este
organizația sindicală din care fac parte
stabilită clar în V.2.a şi
candidații trebuie să depună la secretariatul
V.2.b
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

6.

7.

prima zi a Congresului.
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. În cazul institutelor de cercetare se
consideră funcţii de conducere cele de la
nivelul direcţiei.

V.6. Nu pot candida pentru organele de
conducere ale F.N.S. ALMA MATER
persoane fizice care deţin funcţii de
conducere, la nivel central, în partide sau
organizații
politice,
membri
ai
Parlamentului, ai Guvernului, persoane cu
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 rectorat și decanat, potrivit legislației
în vigoare, respectiv, rector, prorector,
director general administrativ, decan,
prodecan, director de departament. În
cazul institutelor de cercetare cu
personalitate juridică sunt funcţii de
conducere cele de director general şi
director general adjunct. În cazul
bibliotecilor centrale universitare se
consideră funcţii de conducere cele de
director general, director general
adjunct şi director economic.
IV.11 1) Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de Devine IV.11 1a)
lucru ori de câte ori este nevoie şi asigură desfăşurarea
activităţilor curente, răspunzând de activitatea sa în
faţa Consiliului Naţional de Conducere şi a Congresului
Naţional; el este statutar întrunit şi poate lua decizii în
prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile se
votează cu mai mult de jumătate din numărul
membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj prevalează

opinia preşedintelui.

8.

9.

10.

NOU

IV.11 1b) Şedinţele B.Ex. se pot ţine şi
online, cu înregistrarea audio completă
a discuţiilor şi punctelor de vedere, atât
consensuale cât și contradictorii,
precum și cu obligația consemnării
voturilor exprimate prin viu grai.
La finalul şedinţei, membrul B.Ex. care
a coordonat lucrările şedinţei va
concluziona în clar asupra deciziilor
luate şi asumate de B.Ex. supunând
avizării concluziile şi deciziile din
cadrul şedinţei. Fiecare membru îşi va
exprima acordul, fapt care va conduce
la asumarea concluziilor şi deciziilor,
indiferent de votul dat în timpul
lucrărilor. Nerespectarea acestor decizii
constituie încălcarea eticii sindicale.
VII.3. Disponibilităţile băneşti pot proveni din: VII.3. Disponibilităţile băneşti pot proveni
Disponibilităţile bănești pot proveni din:
din: Disponibilităţile bănești pot proveni
- cotizaţia de 0,25% din salariul minim pe din:
economie/membru de sindicat/lună; aceasta se
- Cotizaţie: aceasta reprezintă
actualizează anual la 1 ianuarie;
maximum 0,25% din salariul
………..
minim pe economie/membru de
sindicat/lună, valoarea sa urmând a
fi decisă de CNC.
……….
VII.3 cotizaţia de 8% din cuantumul
cotizației lunare încasate de către
sindicatul afiliat. În vederea stabilirii
corecte a valorii cotizațiilor, fiecare
organizație afiliată la FNS ALMA MATER

Nicu Bizdoaca
Rămâne în discuţie.

Ionescu
Rămâne în discuţie.

11.

12.

va înainta conducerii acesteia o adresă
emisă de serviciul contabilitate al
universității, semnată și ștampilată de
către rector, prin care se certifică numărul
membrilor cotizanți și cuantumul lunar al
cotizației încasate de către organizația
respectivă. Acest mod de stabilire a
cotizației intră în vigoare începând cu 1
ianuarie 2016. Organizațiile sindicale care
nu vor transmite anual, până pe 10
decembrie situația cu numărul membrilor
și cuantumul cotizației încasate, vor fi
excluse din federație. Pe baza datelor
transmise în acest mod, se va stabili
cotizația pentru fiecare organizație,
începând cu 1 ianuarie a fiecărui an.
NOU
IV.11c B.Ex poate emite şi adopta
regulamente sau proceduri de lucru, care
nu sunt ȋn contradicţie cu Statutul F.N.S.
Alma Mater şi nici cu prevederile legale ȋn
vigoare. Regulamentele sau procedurile
respective devin valabile după validarea
lor ȋn CNC, prin votul majorităţii simple a
celor prezenţi la şedinţă. Daca acestea se
refera doar la activități care intră în
atribuţiile exclusive ale Biroului Executiv,
este nevoie numai de votul majorității
simple a membrilor B.Ex., fără a fi
necesară validarea în CNC.
IV.3. Congresul Naţional al Federaţiei IV.3. Congresul Naţional al Federaţiei Mazare
Naţionale Sindicale ALMA MATER se Naţionale Sindicale ALMA MATER se Asa il au si alte
întruneşte în sesiuni ordinare la 4 ani sau în întruneşte în sesiuni ordinare la 5 ani sau federatii preum FSLI si

sesiuni extraordinare la cererea CNC.
Congresul Naţional al Federaţiei Naţionale
Sindicale ALMA MATER este constituit din
membrii Biroului Executiv şi din delegaţi aleşi
de sindicatele afiliate care funcţionează legal,
cu cotizaţia achitată la zi la ALMA MATER,
potrivit statutelor acestora şi normelor de
reprezntare ale federaţiei. Norma de
reprezentare se stabileşte de către CNC, cu
cel puţin o lună înaintea Congresului, luînd ca
referinţă media lunară de membri plătitori,
calculată pe ultimii 4 ani, sau pentru
sindicatele nou afiliate pe perioada de la
afiliere. Congresul este statutar dacă are ca
participanţi reprezentanţii a cel puţin 2/3 din
numărul total de mandate ale organizaţiilor
afiliate.
13.

V.1. Alegerile se organizează din 4 în 4 ani şi
se desfăşoară prin vot secret. Buletinele se
completează individual de reprezentanţii
mandataţi de sindicatele afiliate pentru
numărul de mandate atribuite şi se depun în
urnă. Numărul mandatelor atribuite este stabilit
de CNC conf. Art.IV.3. Pot fi atribuite mandate
şi pentru organizaţiile sindicale absente dar
care respectă prevederile precizate mai sus şi
care împuternicesc o altă organizaţie prezentă
să le reprezinte, cu condiţia prezentării unei
împuterniciri
semnate
şi
parafate
de
organizaţia absentă.

în sesiuni extraordinare la cererea CNC. FSE Spiru Haret
Congresul Naţional al Federaţiei Naţionale
Sindicale ALMA MATER este constituit din
membrii Biroului Executiv şi din delegaţi
aleşi
de
sindicatele
afiliate
care
funcţionează legal, cu cotizaţia achitată la
zi la ALMA MATER, potrivit statutelor
acestora şi normelor de reprezntare ale
federaţiei. Norma de reprezentare se
stabileşte de către CNC, cu cel puţin o
lună înaintea Congresului, luînd ca
referinţă media lunară de membri plătitori,
calculată pe ultimii 5 ani, sau pentru
sindicatele nou afiliate pe perioada de la
afiliere. Congresul este statutar dacă are
ca participanţi reprezentanţii a cel puţin
2/3 din numărul total de mandate ale
organizaţiilor afiliate.
V.1. Alegerile se organizează din 5 în 5
ani şi se desfăşoară prin vot secret.
Buletinele se completează individual de
reprezentanţii mandataţi de sindicatele
afiliate pentru numărul de mandate
atribuite şi se depun în urnă. Numărul
mandatelor atribuite este stabilit de CNC
conf. Art.IV.3. Pot fi atribuite mandate şi
pentru organizaţiile sindicale absente dar
care respectă prevederile precizate mai
sus şi care împuternicesc o altă
organizaţie prezentă să le reprezinte, cu
condiţia prezentării unei împuterniciri
semnate şi parafate de organizaţia

absentă.

