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SINDICATUL LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI 

 

 

CAPITOLUL  I 

Dispoziţii generale 

 

Art.1 Denumirea sindicatului este SINDICATUL  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI 

(S.L.Ş.P.V. 

Art.2 SINDICATUL  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) este organizat pe 

teritoriul judeţului Vaslui, are sediul în VASLUI , str. CASTANILOR , nr. 3 . 

Art.3 SINDICATUL  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) este o organizaţie 

profesională constituită în temeiul Legii 54 din 2003-cu privire la sindicate şi activează în învăţământ. 

Art.4 SINDICATUL  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) se organizează şi 

funcţionează după prezentul Statut şi după Legea 54 din 2003 - cu privire la sindicate. 

Art.5 SINDICATUL  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) este compus din 

toţi membrii de sindicat înscrişi. 

Art.6 Principiile fundamentale ale  SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU  VASLUI 

(S.L.Ş.P.V.) sunt: unitatea de acţiune sindicală, democraţia conducerii colective, respectul opiniilor, 

autonomia deplină. 

 

 

CAPITOLUL II 

Scopul constituirii sindicatul 

 

Art.7  Scopul constituirii SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI 

(S.L.Ş.P.V.) este: 

 a) apărarea democraţiei şi a drepturilor sindicale; 

 b) respectarea egalităţii în drepturi a membrilor de sindicat; 

 c) apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective, în contractele 

de muncă, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte; 

 d) apărarea drepturilor salariale, de protecţie socială şi a muncii şi ocrotire a sănătăţii; 

 e) promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor personale, sociale, economice, cultural 

artistice, sportive şi turistice; 

 f) îndeplinirea altor obiective stabilite prin hotărâri ale organelor de conducere ale 

organizaţiei. 

 

 

CAPITOLUL III 

Modalităţi de acţiune 

 

Art.8 Pentru înfăptuirea scopurilor sale, SINDICATUL LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU 

VASLUI (S.L.Ş.P.V.) va folosi următoarele modalităţi de acţiune: 

a) dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate cu alte sindicate; 

b) integrarea mişcării sindicale a SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU 

VASLUI (S.L.Ş.P.V.) în mişcarea sindicală la nivel judeţean şi naţional; 

c) negocierea, medierea, arbitrajul sau concilierea, petiţia, protestul, pichetarea, mitingul, 

demonstraţia, greva; 

d) sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor profesionale  şi 

sindicale prevăzute de legislaţia în vigoare; 

e) alte forme de acţiune şi de luptă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL IV 
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Organele de conducere 

 

Art.  9 Activitatea SINDICATULUI  LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

este coordonată de către Adunarea Generală şi Biroul Executiv. 

 

Art. 10 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al SINDICATULUI  

LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

Art. 11 Adunarea Generală are în componenţa sa toţi membrii SINDICATULUI LICEULUI 

ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

Art. 12 Preşedintele Adunării Generale este Preşedintele SINDICATULUI  LICEULUI ŞTEFAN 

PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

Art. 13 Adunarea Generală se întruneşte de regulă anual şi în situaţii deosebite ori de câte ori este 

nevoie. 

Art. 14 (1) Convocarea Adunării Generale este de competenţa Preşedintelui Sindicatului şi se 

realizează din proprie iniţiativă, la solicitarea majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv sau 

la solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei sindicale; 

 (2) a) Dacă Preşedintele Sindicatului refuză să procedeze la convocarea Adunării Generale 

atunci, convocarea Adunării Generale este de competenţa solicitantului îndreptăţit; 

b) Solicitantul îndreptăţit trebuie să probeze cu acte justificative faptul că  Preşedintele 

Organizaţiei refuză să procedeze la convocarea Adunării Generale, că sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute la art. 11 alin. (1) şi că solicitarea a fost adusă la cunoştinţă tuturor membrilor Adunării 

Generale; 

(3) Hotărârile Adunării Generale devin nule în următoarele situaţii: 

 a) dacă convocarea a fost făcută de către membri ai Biroului Executiv sau de către membri ai 

Organizaţiiei fără a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 11 alin (1); 

 b) dacă nu se probează cu acte justificative faptul că  Preşedintele Sindicatului  refuză să 

procedeze la convocarea Adunării Generale; 

 c) dacă convocarea nu a fost adusă la cunoştinţă tuturor membrilor Adunării Generale. 

Art.15 Data, locul organizării, ordinea de zi şi durata şedinţei Adunării Generale se stabilesc  de către 

Preşedintele Sindicatului, sau după caz, de către solicitantul îndreptăţit. 

Art.16 (1) Adunarea Generală este statutară în prezenţa a cel puţin 1/2 +1 din numărul total al 

membrilor. 

 (2) În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară iar şedinţa se amână, atunci, la data 

stabilită pentru viitoarea şedinţă, Adunarea Generală se consideră statutară cu numărul celor prezenţi; 

 (3) Metodologia de votare se hotărăşte în cadrul şedinţelor acesteia; 

 (4) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi. 

 

Art.17 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

 a) aprobă statutul, aprobă modificarea/modificările la statut propuse de către Biroului 

Executiv din proprie iniţiativă sau la solicitatrea unui membru de sindicat, sau abrogă statutul; 

 b) stabileşte numărul membrilor Biroului Executiv şi funcţiile acestora; 

 c) alege individual şi pe funcţii membrii Biroului Executiv pentru perioada mandatului; 

d) la nevoie, revocă unul sau mai mulţi membri din Biroul Executiv, reîntregeşte Biroul 

Executiv până la expirarea mandatului sau împuterniceşte un membru al biroului, dacă nu a fost lăsat 

înlocuitor, pentru a îndeplini funcţia interimară de preşedinte pe o perioadă determinată, care nu poate 

fi mai mare de 3 luni;   

e) analizează şi stabileşte asupra problemelor majore legate de organizarea, reorganizarea, 

divizarea, comasarea, asocierea sau dizolvarea sindicatului; 

f) stabileşte cuantumul cotizaţiei şi modul de încasare, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi cu hotărârile Uniunii la care este afiliată; 

 g) înfiinţează/desfiinţează comisii pe probleme şi departamente de lucru la propunerea Biroului 

Executiv, în funcţie de dinamica dezvoltării instituţionale a Organizaţiei; 

h) desemnează/revocă  coordonatorii comisiilor/departamentelor; 
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 i) împuterniceşte un membru al organizaţiei ca să depună la judecătorie documentele 

necesare pentru înscrierea, organizarea, reorganizarea, comasarea, asocierea, dizolvarea sindicatului, 

înscrierea/modificările statutului, înscrierea/modificările componenţei organelor de conducere; 

 j) stabileşte asupra modalităţilor de dezvoltare ale relaţiilor de colaborare şi solidaritate cu alte 

sindicate şi asupra modalităţilor de integrare a mişcării sindicale în mişcarea sindicală la nivel judeţean 

şi naţional; 

 k) stabileşte obiectivele şi direcţiile de acţiune ale sindicatului pe termen scurt şi mediu; 

 l) stabileşte direcţiile de acţiune ale Biroului Executiv până la următoarea şedinţă; 

 m) stabileşte modalităţile de acţiune şi de luptă sindicală adaptate momentului; 

 n) analizează Raportul de Activitate, Planul Operaţional, aduce modificări şi aprobă Planul 

Operaţional;  

 o) analizează activitatea SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI 

(S.L.Ş.P.V.) şi a Biroului Executiv; 

 p) aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Sindicatului şi rectificările aduse la Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli; 

 q) validează cuantumul recompenselor acordate pentru serviciile aduse Organizaţiei, propus 

de Biroul Executiv; 

 r) hotărăşte asupra modalităţilor de susţinere financiară sau materială a membrilor de sindicat 

şi a cuantumului acestora;  

 s) analizează şi hotărăşte asupra cererilor/contestaţiilor depuse de membrii organizaţiei 

sindicale, care au ca subiect activitatea membrilor Biroului Executiv sau alte probleme cu caracter 

general, umanitar sau personal; 

 t) alege/completează la nevoie Comisia de Cenzori; 

u) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, regulamentele de funcţionare a 

Biroului Executiv şi , a comisiilor pe probleme şi a departamentelor de lucru; 

 v) stabileşte sancţiunile aplicate celor care fac deservicii sindicatului; 

 x) hotărăşte asupra excluderii din sindicat a membrilor care nu respectă prevederile 

statutului; 

y) analizează cererile de reprimire în sindicat înaintate de către Biroul Executiv şi hotărăşte 

asupra  reprimirii, dacă persoana care a făcut solicitarea a fost exclusă de către Adunarea Generală. 

 

Art. 18 (1) Biroul Executiv este organul de conducere între Adunările Generale ale 

SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) ; 

 (2) Preşedintele Biroului Executiv este Preşedintele Sindicatului LICEULUI ŞTEFAN 

PROCOPIU  VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

 (3) Biroul Executiv are un mandat de 5 (cinci) ani; 

(4) pot fi aleşi în Biroul Executiv membri ai organizaţiei sindicale care au capacitate de 

exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie 

sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea 

infracţiunii; 

 (5) Biroul Executiv se întruneşte la convocarea unuia dintre membrii săi şi la nevoie, la 

solicitarea unuia dintre membrii de sindicat ai organizaţiei; 

 (6) Biroul Executiv se consideră statutar cu participarea majorităţii absolute a membrilor săi; 

(7) Biroul Executiv hotărăşte cu majoritate simplă de voturi; 

(8) metodologia de votare se hotărăşte în cadrul şedinţelor acestuia. 

 

Art. 19  Biroul Executiv are următoarele atribuţii: 

a)  asigură conducerea sindicatului între şedinţele Adunării Generale; 

b) îndeplineşte hotărârile adoptate de Adunarea Generală; 

c) propune Adunării Generale, din proprie iniţiativă sau la solicitatrea unui membru de 

sindicat, modificarea/modificările la statut;  

d) propune Adunării Generale cuantumul recompenselor acordate pentru serviciile aduse 

Organizaţiei; 

e) propune Adunării Generale înfiinţarea/desfiinţarea unor comisii pe probleme şi 

departamente de lucru; 
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f) ţine evidenţa numărului de membri; 

g) analizează cererile depuse şi aprobă primirea de noi membri sau reprimirea în organizaţia 

sindicală cu excepţia situaţiei în care persoana a fost exclusă de către Adunarea Generală; 

h) reprezintă sindicatul în relaţiile cu alte organizaţii sindicale, cu Uniunea Sindicală din care 

face parte, cu Federaţia Sindicală la care este afiliată, cu conducerea/conducerile şcolii/şcolilor şi cu 

alte instituţii; 

i) reprezintă membrii de sindicat în relaţiile cu conducerea/conducerile şcolii/şcolilor; 

j) ţine evidenţa încasărilor şi cheltuielilor de orice fel; 

k) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare; 

l) acordă membrilor organizaţiei mandat de reprezentare a sindicatului; 

m) păstrează documentele sindicatului şi sigiliul; 

n) primeşte cererile/contestaţiile depuse de membrii organizaţiei sindicale, indiferent de 

motivul acestora, le analizează, ia hotăriri pentru cele care sunt de competenţa sa şi le supune spre 

analiză Adunării Generale pe cele care sunt de competenţa acesteia; 

o) comunica în scris petentului rezoluţia dată, în termen de 5 (cinci) zile, calculat de la data 

înregistrării sesizării sale; 

p) stabileşte data, locul şi ordinea de zi a Adunării Generale cu cel puţin 5 (cinci) zile 

înaintea desfăşurării; 

q) pregăteşte materiale pentru şedinţe; 

 r) prezintă în şedinţa Adunării Generale raportul activităţilor desfăşurate în timpul scurs de la 

ultima şedinţă şi proiectul de activitate pentru perioada ce urmează. 

 

 

CAPITOLUL V 

Dobândirea şi încetarea calităţii de membru 

 

Art. 20 (1) Poate deveni membru al SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU 

VASLUI (S.L.Ş.P.V.) orice angajat din învăţământ care a împlinit vârsta de 16 ani, care şi-a 

exprimat dorinţa pe baza liberului consimţământ şi recunoaşte statutul sindicatului; 

 (2) Dobândirea calităţii de membru al  SINDICATULUI  LICEULUI ŞTEFAN 

PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.)  se solicită personal pe baza unei cereri scrise adresată Biroului 

Executiv. 

Art. 21 (1) Încetarea calităţii de membru se poate face prin retragere sau prin aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la art. 25 lit. c) şi lit. d); 

 (2) Retragerea din SINDICATUL LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI 

(S.L.Ş.P.V.) se solicită personal pe baza unei cereri scrise adresată Biroului Executiv. 

Art. 22 (1) Redobândirea calităţii de membru al SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN 

PROCOPIU  VASLUI (S.L.Ş.P.V.) se solicită personal pe baza unei cereri scrise adresată Biroului 

Executiv; 

 (2) Solicitarea va fi analizată de către Biroul Executiv care o va valida sau o va supune 

analizei Adunării Generale. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Drepturi, îndatoriri şi sancţiuni pentru membri 

 

Art. 23 Membrii SINDICATULUI LICEULUI  ŞTEFAN PROCOPIU  VASLUI (S.L.Ş.P.V.) au 

următoarele drepturi: 

 a) să aleagă şi să fie aleşi membri în Biroul Executiv şi în diferite comisii constituite; 

 b) să beneficieze, în mod egal, de facilităţile obţinute de sindicat; 

 c) să prezinte apeluri, moţiuni, note de revendicări sau propuneri de acte normative 

conducerii sindicatului; 

 d) să participe la luarea tuturor hotărârilor şi deciziilor SINDICATULUI LICEULUI 

ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) ; 

 e) să fie informaţi cu toate problemele curente ale sindicatului; 
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 f) să-şi exprime liber opiniile cu privire la activitatea sindicatului, a conducerii acestuia, fără 

a obstrucţiona sau împiedica activitatea sindicală; 

 g) să beneficieze de recompense pentru servicii aduse sindicatului; 

 h) să reprezinte prin delegaţie pe unul sau mai mulţi membri de sindicat în cadrul şedinţelor 

ordinare sau extraordinare ale organizaţiei sindicale sau în cazul altor activităţi/acţiuni sindicale, 

atunci când situaţia o impune; 

 i) să delege un alt membru de sindicat pentru a-l reprezenta în cadrul şedinţelor ordinare sau 

extraordinare ale organizaţiei sindicale sau în cazul altor activităţi/acţiuni sindicale, atunci când 

situaţia o impune; 

 j) să depună contestaţii/sesizări atunci când consideră că există acte de încălcare ale 

drepturilor garantate de Statut sau de legislaţia în vigoare; 

 k) să solicite Adunării Generale constituirea unei comisii pentru analizarea activităţii 

membrilor Biroului Executiv. 

 

Art. 24 Membrii SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) au 

următoarele îndatoriri: 

 a) să cunoască şi să respecte statutul SINDICATULUI LICEULUI  ŞTEFAN PROCOPIU 

VASLUI (S.L.Ş.P.V.) ; 

 b) să participe şi să susţină activităţile desfăşurate de sindicat; 

 c) să achite cu regularitate cotizaţia stabilită de sindicat; 

 d) să participe la toate convocările pentru luarea hotărârilor privind activitatea sindicatului; 

 e) să acţioneze în spiritul îndeplinirii obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a 

organizaţiei sindicale. 

 

Art. 25  (1) În cazul nerespectării obligaţiilor statutare de către membrii de sindicat, se procedează la 

aplicarea următoarelor sancţiuni: 

 a) atenţionare verbală;  

 b) atenţionare scrisă;  

 c) excluderea de drept pentru neplata cotizaţiei pe o perioada de o lună; 

 d) excludere; 

 (2) Atenţionarea verbală sau scrisă se face de către Biroul Executiv; 

 (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit . d) se face de către Adunarea Generală la propunerea 

oricărui membru de sindicat.  

 

 

CAPITOLUL VII 

Patrimoniu 

 

Art. 26 La data înfiinţării SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU  VASLUI (LSP 

VS). acesta nu dispunea de patrimoniu. 

Art. 27 (1) Fondurile băneşti ale sindicatului provin din cotizaţia achitată de către membrii de 

sindicat în concordanţă cu hotărârile forurilor ierarhice superioare la care sindicatul este afiliat şi cu 

propriile hotărâri, precum şi din alte surse legale; 

 (2) Fondurile băneşti vor fi utilizate pentru abonamente la ziare, reviste cu profil sindical sau 

profesional, contribuţie la fondul comun al uniunii sau federaţiei sindicale la care s-a aderat, 

cheltuieli pentru buna desfăşurare a activităţii curente a sindicatului, înfiinţarea unor fonduri speciale 

pentru organizarea şi desfăşurarea anumitor activităţi sindicale, fonduri speciale pentru organizarea 

şi desfăşurarea anumitor activităţi de agrement pentru membrii de sindicat, ajutor material pentru 

membrii de sindicat cu situaţii deosebite, stimulare materială prin indemnizaţii, premii, susţinere 

financiară sau materială a membrilor de sindicat in acord cu hotărârile Adunării Generale, susţinere 

financiară sau materială a membrilor de sindicat care participă la diferite acţiuni sindicale etc. 

Art. 28 Bunurile materiale se vor constitui prin achiziţii, cu justificare, conform legii. 
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CAPITOLUL VIII 

COMISIA DE REVIZIE ŞI CONTROL  

 

Art.29. Comisia de Revizie şi Control are în componenţa sa 2 (doi) membri. Îşi 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 SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU 

VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

Art.30. Comisia de Revizie şi Control întocmeşte procese-verbale de constatare la fiecare control şi 

raportează Adunării Generale  activitatea desfăşurată. 

 

 

 

 CAPITOLUL IX 

Divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului, transmiterea ori lichidarea patrimoniului 

 

Art. 31 Divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului se face în Adunarea Generală.  

Art. 32 Operaţiunile de transmitere ori lichidare a patrimoniului sunt efectuate de către o comisie  

special constituită în acest sens stabilită de către Adunarea Generală.  

Art. 33 Toate bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.  

Art. 34 Împuternicitul ales de Adunarea Generală va depune actele necesare la judecătorie. 

 

 

Preşedinte al 

 

SINDICATULUI LICEULUI ŞTEFAN PROCOPIU VASLUI (S.L.Ş.P.V.) 

 

 

 

                                                            PROF. DONOSĂ CIPRIAN 


