STATUTUL
UNIUNII SINDICALE “DIDACTICA" VASLUI
CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Denumirea organizaţiei sindicale este Uniunea Sindicală „Didactica” Vaslui (U.S. „Didactica”).
Art.2. Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui este persoană juridică română; înegistrată în registrul special la poz. 1/1996, dosar 1/S/1996,
din 27 mai 1996.
Art.3. Uniunea Sindicală Didactica” Vaslui este organizaţie profesională, constituită în temeiul Legii 54/2003 cu privire la sindicate.
Art.4. Uniunea Sindicală ”Didactica” Vaslui reuneşte, pe baza liberului consimţământt sindicate din înăţământ.
CAPITOLUL II

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE ŞI SCOPUL CONSTITUIRII
Art.5. Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui este independentă faţă de partidele politice şi alte grupuri, formaţiuni, asociaţii şi organizaţii
diverse.
Art.6. Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui sunt: unitatea de acţiune sindicală,
democraţia conducerii colective, respectul opiniilor, autonomia deplină.
Art.7. Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui va acţiona ? interesul membrilor săi pentru:
a) organizarea activităţilor organizaţiilor sindicale afiliate şi reprezentarea acestora în relaţiile cu conducerile administrative ale unităţilor
şcolare, Inspectoratul Şcolar, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii;
b) promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-artistice, sportive şi turistice;
c) participarea la procesul de reformă în învăţămânul românesc, la elaborarea şi modificarea actelor normative care privesc activitatea
profesională şi social-economică a salariaţilor din învăţămînt;
d) dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate cu alte sindicate;
e) acţionarea prin mijloace proprii luptei sindicale: negocieri, medieri, concilieri, petiţii, proteste, mitinguri, demonstraţii, greve etc.
pentru susţinerea revendicărilor membrilor de sindicat;
f) organizarea de consfătuiri, simpozioane; editarea de ziare, foi volante, cărţi de interes profesional, socio-economic şi de perfecţionare
a activităţii sindicale;
g) apărarea drepturilor salariale, de protecţie socială, ocrotirea sănătăţii şi a mediului ?conjurător;
h) apărarea drepturilor femeilor şi tinerilor;
i) alte obiective stabilite prin hotărâri ale Conferinţei Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui şi ale Consiliului Coordonator.
CAPITOLUL III

DOB?DIREA ŞI ?CETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL UNIUNII
SINDICALE “DIDACTICA” VASLUI. DREPTURI ŞI ?DATORIRI. SANCŢIUNI
Art.8. Poate deveni membru al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui orice sindicat din învăţământ care şi-a exprimat dorinţa pe baza
liberului consimţământ, respectă Statutul Uniunii, achită cotizaţia pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse.
Art.9. Afilierea la Uniunea Sindicală “Didactica “ Vaslui se solicită în scris, prin cerere de afiliere semnată de organele competente ale
sindicatului respectiv, în baza hotărârii organelor de conducere abilitate de organizaţiile sindicale.
Art.10. Cererea de afiliere va cuprinde următoarele menţiuni obligatorii: organismul care a aprobat afilierea, lista membrilor din organul
de conducere al sindicatului respectiv, numărul membrilor aderenţi la data afilierii, calitatea de persoană juridică a sindicatului şi declaraţia
că respectiva organizaţie nu este afiliată la altă organizaţie sindicală de tipul Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui.
Art.11. Aprobarea afilierii se face în cadrul Consiliului Coordonator al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui.
Art.12. Retragerea unei organizaţii sindicale din Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui se face prin libera voinţa a acesteia, sub forma unei
cereri aprobate de organismul competent.
Art.13. Calitatea de organizaţie sindicală afiliată la Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui se mai poate pierde şi prin efectul sancţiunilor
prevăzute la acest capitol.
Art.14. Reprimirea în Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui se face la cererea scrisă a sindicatului, în condiţiile hotărte de Consiliul
Coordonator al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui.
Art.15. Salariaţii din învăţământ care nu au posibilitatea organizării în sindicate, se vor organiza ăn grupe sindicale pe lângă sindicatele
afiliate, în nconformitate cu statutele acestora.
Art.16. Sindicatele afiliate la Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui au următoarele drepturi:
a) să obţină sprijinul uniunii în realizarea scopurilor şi obiectivelor proprii;
b) să beneficieze, în mod egal, de facilităţile obţinute de Uniune;
c) să-şi desemneze şi revoce, în mod deliberat, reprezentanţii cu drept de vot în Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui;
d) să facă propuneri pentru ocuparea funcţiilor de conducere ale Uniunii ;
e) să prezinte apeluri, moţiuni, note de revendicări sau propuneri de acte normative conducerii Uniunii;
f) să participe prin reprezentanţii săi la luarea tuturor hotărârilor şi deciziilor Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui;
g) să fie informaţi cu toate problemele curente ale Uniunii;
h) să-şi exprime liber opiniile cu privire la activitatea Uniunii, conducerii acesteia, fără a obstrucţiona sau ănpiedica activitatea
sindicală;
i) membrii organizaţiilor pot beneficia de recompense pentru servicii aduse Uniunii;
j) alte drepturi hotărâte de Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui.
Art.17. Organizaţiile sindicale afiliate la Uniunea Sindicală “Didactica” Vaslui au următoarele îndatoriri:
a) să cunoască şi să respecte Statutul Uuniunii;
b) să participe şi să susţină activităţile desfăşurate de Uniune;
c) să achite cu regularitate cotizaţia stabilită de Uniune;

d) să participe, prin reprezentanţi desemnaţi în conducerea Uniunii, la toate convocările, pentru luarea hotărârilor privind activitatea
Uniunii.
Art.18. (1)În cazul nerespectării obligaţiilor statutare de către organizaţiile sindicale afiliate, se procedează la aplicarea următoarelor
sancţiuni:
a) atenţionare verbală;
b) atenţionare scrisă;
c) suspendarea, pe o perioadă de la 3 luni la 1 an, a reprezentantului sau reprezentanţilor organizaţiei din organele de conducere ale
Uniunii ;
d) suspendarea de drept a organizaţiei sindicale din calitatea de membru al Uniunii ;
e) excluderea organizaţiei sindicale respective din rândul membrilor Uniunii.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.1 pot fi contestate în termen de 5 zile de la comunicare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 30
zile de la înegistrare de către Consiliul Coordonator cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.
Art.19. Sancţiunile prevăzute la art.18, lit. a), b), d) sunt de competenţa Biroului Executiv.
Art.20. Sancţiunile prevăzute la art.18, lit. c) şi e) sunt de competenţa Consiliului Coordonator.
Art.21. (1) Suspendarea de drept intervine atunci când organizaţia sindicală respectivă nu-şi achită cotizaţia către Uniune şi în cuatumul
stabilit de Consiliul Coordonator, timp de 3 luni consecutive.
(2) Suspendarea de drept operează până la plata cotizaţiei restante, inclusiv pe luna în care se achită cotizaţia.
(3) Pe perioada suspendării, organizaţia sindicală nu este informată cu privire la acţiunile şi activităţile Uniunii, nu participă la acestea şi
nici nu beneficiază de asistenţă din partea Uniunii.
CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII SINDICALE “DIDACTICA"VASLUI.
DURATA MANDATULUI. ATRIBUŢII. MODUL DE ALEGERE ŞI REVOCARE
Art.22. Organele de conducere ale Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui sunt:
a.Conferinţa;
b.Consiliul Coordonator;
c.Biroul Executiv.
Art.23. (1) Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui este organul superior de conducere al Uniunii. Conferinţa se întruneşte în
şedinţe ordinare o dată la 4(patru) ani sau , la nevoie, în şedinţe extraordinare convocate de Consiliul Coordonator la solicitarea Biroului
Executiv sau a 1/3 din membrii Consiliului Coordonator.
(2) Conferinţa este constituită din delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale, potrivit normei de reprezentare stabilită de Consiliul
Coordonator, nu mai puţin de 1/15 din numărul membrilor de sindicat şi fiind statutară cu participarea a 2/3 din numărul total de delegaţi.
(3) În cazul în care Conferinţa nu este statutar constituită sau se constată apariţia unor vicii de procedură, aceasta se va întruni în şedinţă
extraordinară, în termen de 7 zile calendaristice, şedinţa extraordinară fiind statutară cu numărul celor prezenţi.
(4) Membrii Biroului Executiv şi Comisia de Cenzori sunt delegaţi de drept la Conferinţa Uniunii.
(5) Hotărârile Conferinţei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
(6) Conferinţa va fi precedată, cu o zi înainte, de o şedinţă a Consiliului Coordonator, care va valida ordinea de zi a Conferinţei, precum
şi metodologia de votare.
Art.24. Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui are următoarele atribuţii:
a) aprobă modificarea statutului Uniunii;
b) analizează activitatea Uniunii şi a organelor de conducere;
c) alege individual şi pe funcţie cu majoritate simplă, în etape succesive preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul executiv;
d) alege Comisia de revizie şi control;
e) revocă, la nevoie, membrii Biroului Executiv;
f) stabileşte principalele obiective ale activităţii următoare concretizate în Rezoluţia Conferinţei.
Art.25. Data, locul şi ordinea de zi se stabilesc cu cel puţin 10(zece) zile înaintea desfăşurării, iar aceasta se convoacă cu cel puţin 7(şapte)
zile înaintea desfăşurăriii;
Art.26. Funcţiile de conducere în Biroul Executiv al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui pot fi ocupate de persoane care în deplinesc
următoarele condiţii cumulative:
a) sunt delegate la Conferinţa de alegeri;
b) respectă Legea Sindicatelor precum şi Statutul Uniunii;
c) nu deţin funcţii în partide politice;
d) nu deţin funcţii de conducere în structuri administrative;
e) nu cumulează funcţia cu activitatea din cadrul organului de conducere al organizaţiei sindicale afiliate la Uniune, cu excepţia
membrilor desemnaţi de Consiliul Coordonator ;
f) dau dovadă de competenţă profesională şi conduită morală;
g) să fie membru al unei organizaţii sindicale afiliate la Uniunea Sindicală “Didactica” de cel puţin un an;
h) să aibă experienţă managerială sindicală.
Art.27. Consiliul Coordonator al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui este organul colectiv de conducere între două conferinţe.
Art.28. Consiliul Coordonator al Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui are în componenţa sa liderii sindicatelor afiliate şi membrii Biroului
Executiv.
Art.29. Preşedintele Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui este şi preşedintele Consiliului Coordonator.
Art.30. Consiliul Coordonator are următoarele atribuţii:
a) se întruneşte, de regulă, lunar;
b) asigură conducerea Uniunii înre conferinţe;
c) hotărăşte asupra declanşării conflictelor de muncă şi modalităţile de soluţionare;
d) aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
e) validează cererile de afiliere;

f) validează, în conformitate cu prevederile statutare, candidaturile, pentru funcţiile de conducere ale Uniunii, propuse de organizaţiile
sindicale afiliate si de Consiliul Coordonator ;
g) stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei, care nu poate fi mai mare de 1% din venitul brut al membrului de sindicat;
h) hotărăşte cu privire la organizarea de activităţi economice, înfiinţarea de editură, case de ajutor reciproc şi altele, în interesul
membrilor de sindicat;
i) convoacă Conferinţa Uniunii, stabileşte ordinea de zi, data şi locul desfăşurării;
j) hotărăşte asupra modalităţilor de sancţionare ale sindicatelor afiliate care încalcă prevederile statutare;
k) aprobă regulamente de funcţionare a Biroului Executiv şi comisiilor pe probleme;
l) desemneză reprezentanţii săi în Biroul Executiv;
m) revocă, la nevoie, reprezentanţii săi din Biroul Executiv;
n) propune sindicatelor componente afilierea sau retragerea din organizaţii sindicale de tip superior, analizează opiniile şi hotărăşte
asupra afilierii şi retragerii din astfel de organisme;
o) aprobă Raportul de activitate al Biroului Executiv;
p) completează, la nevoie, Comisia de control şi revizie ;
q) completează, la nevoie, Biroul Executiv şi împuterniceşte un membru al biroului, dacă nu a fost lăsat ?locuitor, pentru a îndeplini
funcţia interimară de preşedinte pe o perioadă determinată ;
r) hotărăşte asupra necesităţii înfiinţării unor departamente ;
s) desemnează/revocă coordonatorii departamentelor.
Art.31. Biroul Executiv este alcătuit din 5 (cinci) membri pe următoarele funcţii : preşedinte, vicepreşedinte, secretar executiv, 2 membri
desemnaţi de Consiliul Coordonator.
Art.32. Biroul Executiv se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia şi este statutar
constituit cu prezenţa a 2/3 din membrii săi. Are un mandat de 4(patru) ani.
Art.33. Biroul Executiv are următoarele competenţe:
a) asigură conducerea Uniunii ?tre şedinţele Consiliului Coordonator;
b) îndeplineşte hotărâri adoptate de Consiliul Coordonator;
c) reprezintă Uniunea în relaţiile cu terţe părţi;
d) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare;
e) acordă mandat de reprezentare a Uniunii pentru membrii săi;
f) păstrează documentele Uniunii şi sigiliul;
g) pregăteşte materiale pentru şedinţe;
h) hotărăşte asupra recompenselor acordate membrilor de sindicat pentru servicii aduse Uniunii;
i) hotărăşte asupra aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 19, cu majoritate simplă de voturi.
Art. 34. Hotărârile Consiliului Coordonator şi ale Biroului Executiv se iau cu majoritate simplă de voturi. Metodologia de votare se
stabileşte în cadrul şedinţelor acestora.
Art.35. Preşedintele Uniunii are următoarele competenţe:
a) conduce activitatea Biroului Executiv;
b) informează Conferinţa de activitatea Consiliului Coordonator şi, respectiv, Consiliul Coordonator de activitatea Biroului Executiv;
c) semnează şi pune sigiliul pe documentele sindicatului;
d) lasă ?locuitor, la nevoie, pentru bunul mers al activităţii sindicale;
e) repartizează judicios sarcini membrilor Biroului Executiv;
CAPITOLUL V

COMISIA DE REVIZIE ŞI CONTROL
Art.36. Comisia de revizie şi control are în componenţa sa 3(trei) membri.; îşii execută mandatul pe o perioadă de 4(patru) ani. Este organ
unic de control în probleme economico-financiare şi verifică modul de gestionare a bunurilor materiale ale Uniunii.
Art.37. Comisia de revizie şi control ?tocmeşte procese-verbale de constatare la fiecare control şi raportează Conferinţei Uniunii Sindicale
“Didactica" Vaslui de activitatea desfăşurat.
CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL
Art.38. Patrimoniul Uniunii Sindicale _Didactica Vaslui este constituit din bunuri mobile şi imobile, astfel:
a) cotizaţia lunară a membrilor de sindicat ;
b) donaţii, sponsorizări, stipendii, etc. ;
c) profitul realizat din eventuale activităţi economice desfăşurate de Uniune ;
d) orice alte bunuri dob?ite conform legii.
CAPITOLUL VII

DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA UNIUNII SINDICALE,
TRANSMITEREA ORI, DUPĂ CAZ, LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art.39. Divizarea, comasarea sau dizolvarea Uniunii se face numai în Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui, ? prezenţa a 2/3
din numărul total al delegaţilor cu drept de vot şi se hotărăşte cu 2/3 din numărul voturilor exprimate. Operaţiunile de transmitere ori
lichidare a patrimoniului sunt efectuate de o comisie specială constituită ? acest sens de către Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica"
Vaslui.
Art.40. Metodologia efectuării divizării, comasării sau dizolvării Uniunii şi, respectiv, transmiterea ori lichidarea patrimoniului este
hotărâtă de Conferinţa Uniunii, urmând ca, după verificarea făcută de Comisia de cenzori, Comisia constituită în situaţia menţionată mai
sus, să-şi delege reprezentantul pentru prezentarea documentelor necesare la Tribunal.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE
Art.41. La solicitarea membrilor de sindicat Uniunea Sindicală “Didactica" Vaslui va înfiinţa şi coordona casă de credit, economii sau
ajutor reciproc, activităţi comerciale şi altele, conform dispoziţiilor legale existente în acest sens.
Art.42. Uniunea Sindicală “Didactica" Vaslui are personalitate juridică legal dobânită, sigiliu, siglă şi insignă proprii, legitimaţii pentru
membrii de sindicat.
Art.43. Fondurile băneşti se depun în contul deschis la CEC sau bancă, iar execuţia bugetară se face prin forme contabile aprobate de
Conferinţa Uniunii.
Art.44. Toate documentele privind fiinţarea Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui sunt păstrate de Biroul Executiv al acesteia.
Art.45. Sediul Uniunii Sindicale “Didactica" Vaslui se află în incinta Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vaslui, str.Donici, nr.2, Vaslui,
judeţul Vaslui.
Art.46. Prezentul Statut intră în vigoare ? momentul adoptării lui în Conferinţa Uniunii Sindicale “Didactica” Vaslui.
Presedinte,
Prof. Sorin Tiplea

