PROPUNERI DE MODIFICARE A STATUTULUI ALMA MATER
(discutat ȋn CNC din 23 martie 2013; s-a refăcut această propunere de către Hadăr, Bobulescu, Alecu,
Bîzdoacă, Bordeaşu, Borzan şi Ionescu)
Nr.
Articol
crt.
1. I.2. Federaţia ALMA MATER se constituie conform

Modificare (propusǎ de...)

I.2. Federaţia ALMA MATER se constituie conform prevederilor
prevederilor Cartei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a
Cartei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a Constituţiei României și
Constituţiei României şi Legii 54/2003
respectă permanent legislația în vigoare dedicată dialogului
social. (A.Alecu)
III.2.
Afilierea
la
Federaţia
ALMA
MATER
se
hotăreşte
de
III.2. Afilierea la Federaţia ALMA MATER se hotăreşte de către
2.
către fiecare sindicat sau grup de iniţiativă sindicală în parte şi se fiecare sindicat sau grup de iniţiativă sindicală în parte şi se face
face printr-o cerere de înscriere, în urma căreia hotărârea
printr-o cerere de înscriere, în urma căreia hotărârea Federaţiei se
Federaţiei se comunică celor în cauză de către Biroul Executiv
comunică celor în cauză de către Biroul Executiv ALMA MATER..
ALMA MATER.. Fiecare sindicat sau nucleu de iniţiativă
Fiecare sindicat sau nucleu de iniţiativă sindicală ce doreşte să se
sindicală ce doreşte să se afilieze, va anexa la cererea de
afilieze, va anexa la cererea de înscriere copia procesului - verbal al
înscriere copia procesului - verbal al şedinţei prin care s-a
şedinţei prin care s-a hotărât afilierea, statutul propriu şi hotărârea
hotărât afilierea, statutul propriu şi, după caz, hotărârea
judecătorească privind dobândirea personalităţii juridice. De
judecătorească privind dobândirea personalităţii juridice. De
asemenea, va înainta secretariatului FNS ALMA MATER, atunci
asemenea, va înainta secretariatului FNS ALMA MATER,
când este cazul, statutul, în forma modificată, copie a ultimei
atunci când este cazul, modificările la statutul propriu,
hotărâri judecătoreşti de modificare a statutului sau a
reînnoirile legale ale personalităţii juridice, extrase din procesele componenţei organelor de conducere, lista cu membrii organului
verbale de la şedinţele de alegeri din care să rezulte componenţa de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul
noii conduceri a organizaţiei, Anexa 7 la CCM şi copii după
numeric personal, domiciliul şi profesiunea/funcţia în termen de 30
ordinele de plată ale cotizaţiei către ALMA MATER, în termen
zile de la obţinerea H.J. Statutul organizaţiei care solicită afilierea
de 30 zile de la obţinerea H.J. Statutul organizaţiei care solicită
trebuie să fie compatibil cu cel al Federaţiei ALMA MATER. (A.
afilierea trebuie să fie compatibil cu cel al Federaţiei ALMA
Alecu)
MATER.
IV.3. Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER se întruneşte
3. IV.3. Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER se
întruneşte în sesiuni ordinare la 4 ani sau extraordinare la cererea în sesiuni ordinare la 4 ani sau în sesiuni extraordinare la cererea

CNC, fiind constituit din membrii Biroului Executiv şi din
delegaţi aleşi de sindicatele afiliate, potrivit statutelor acestora.
Congresul este statutar dacă are ca participanţi reprezentanţii a
cel puţin 2/3 din numărul total de membri de sindicat ai
organizaţiilor afiliate, cu cotizaţia achitată la zi la ALMA
MATER, ca medie a numărului de membri de sindicat cotizanţi
calculată pe ultimii 4 ani, excepţie făcând sindicatele nou
afiliate. Norma de reprezentare se stabileşte de către CNC, cu cel
puţin o lună înaintea Congresului, luînd ca referinţă media de
membri plătitori din anul precedent datei Congresului..
4. IV.5. CNC al Federaţiei ALMA MATER îndeplineşte, între
congresele naţionale, pe toată perioada mandatului, funcţia de
conducere a federaţiei. CNC este format din preşedinţii/liderii
sindicatelor afiliate sau un reprezentant desemnat de conducerile
sindicatelor afiliate şi din membrii BEx. CNC se va convoca de
către Biroul Executiv cu cel puţin 15 zile înaintea datei anunţate.

5. IV.6. CNC este statutar întrunit cu prezenţa a jumătate plus unu
din numărul membrilor săi.

6.
IV.7. CNC are următoarele atribuţii:
Alineat nou

7.

IV.11. Biroul Executiv al Consiliului Naţional de Conducere
are 17 membri: presedinte, presedinte de onoare, secretar
general, 8 vicepresedinţi si 6 membri, alesi de Congresul
naţional.

CNC. Congresul Naţional al Federaţiei ALMA MATER este
constituit din membrii Biroului Executiv şi din delegaţi aleşi de
sindicatele afiliate care funcționează legal, cu cotizaţia achitată la zi
la ALMA MATER, potrivit statutelor acestora și normelor de
reprezntare ale federației. 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. (A. Alecu)
IV.5. CNC al Federaţiei ALMA MATER îndeplineşte, între
congresele naţionale, pe toată perioada mandatului, funcţia de
conducere a federaţiei. CNC este format din preşedinţii/liderii sau un
reprezentant desemnat de conducerile sindicatelor afiliate care
funcționează legal, cu cotizaţia achitată la zi la ALMA MATER şi
din membrii BEx. CNC se va convoca de către Biroul Executiv cu cel
puţin 15 zile înaintea datei anunţate. (A. Alecu)
IV.5. CNC este statutar întrunuit cu prezenţa liderilor de sindicat
care reprezintă mai mult de jumătate din membrii FNS Alma
Mater. (R.Bobulescu)
k) Acordă, la propunerea BEX,titlul de “Membru de Onoare al
FNS Alma Mater”, celor care s-au evidenţiat în activitatea
sindicală a FNS Alma Mater. Aceştia sunt scutiţi de plata
cotizaţiei sindicale.
(R.Bobulescu+A.Hadar+N.Bîzdoacă+I.Bordeasu
+Gh.Ionescu)
IV.11. Biroul Executiv al Consiliului Naţional de Conducere are
17 membri: presedinte, presedinte de onoare, secretar general,
8 vicepresedinţi si 6 membri, alesi de Congresul naţional.
Aceştia trebuie să fie angajaţi în universităţi sau institute
de cercetare, cu contract de muncă pe durată
nedeterminată, cu excepţia preşedintelui de onoare.

8. IV.11.

2. Locul rămas vacant la pensionarea, demisia, excluderea sau
decesul unui membru BEx va fi completat cu candidatul pentru
funcţia respectivă de pe locul următor la alegeri sau, dacă acesta
nu există, cu o propunere ce întruneşte acordul majorităţii
membrilor BEx şi validată de CNC.

9. IV.12. Membrii BEX au următoarele atribuţii:
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 Federaţiei
ALMA MATER şi răspunde solidar cu acesta de execuţia
bugetară. Propune, în funcţie de necesităţi, 5-7
consilieri ai BEx cu acordul acestuia.

10.

IV.12. b)Preşedintele de onoare:Coordonează acţiunile
Federaţiei ALMA MATER în relaţiile internaţionale;
colaborează în permanenţă cu preşedintele federaţiei.

11.IV.12. d)

12.

(R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+N.Bîzdoacă+Gh.Ionescu)
IV.11.
2. Locul rămas vacant la pensionarea, demisia, excluderea sau decesul
unui membru BEx va fi completat prin desemnarea de BEx, prin vot
secret, a cel mult doi candidati, propusi pentru alegere și validare prin
vot cu majoritate simplă, în următoarea ședință CNC. (A.Alecu)
IV.12. Membrii BEX au următoarele atribuţii:
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 Federaţiei ALMA
MATER şi răspunde solidar cu acesta de execuţia bugetară.
Propune, în funcţie de necesităţi, 4 - 6 consilieri ai BEx (foşti
membrii ai BEx), şi Membri de Onoare, cu acordul BEx.
(R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+N.Bîzdoacă+Gh.Ionescu)
IV.12. b)Preşedintele de onoare: Coordonează acţiunile
Federaţiei ALMA MATER în relaţiile internaţionale;
colaborează în permanenţă cu preşedintele federaţiei şi
secretarul general. Preşedintele de Onoare se alege dintre
foştii preşedinţi ai FNS Alma Mater.
(R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+N.Bîzdoacă+Gh.Ionescu)

Vicepreşedinţii: sunt responsabili cu următoarele
Domenii de activitate:1)Juridic; 2)Social; 3)Didactic auxiliar
şi nedidactic; 4)Profesional; 5)Salarizare şi legislaţia
muncii; 6)Cercetare;7)Egalitate
şanselor; 8)Cultură Sport Tineret

IV.12. d)
Vicepreşedinţii: suntresponsabili cu următoarele
Domenii de activitate:1)Juridic;2)Social;3)Didactic auxiliar
4)Profesional;5)Salarizare şi legislaţia muncii;
6)Cercetare;7)Egalitatea şanselor şi nedidactic; 8)Cultură Sport
Tineret (R.Bobulescu, A.Hadar, A.Alecu)

IV.13. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
Alineat nou

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.

(R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+N.Bîzdoacă+I.Bordeasu+
Gh.Ionescu)
V.2.a) Alegerea în componenţa Biroului Executiv al Federaţiei
13.
V.2.a) Alegerea în componenţa Biroului Executiv al
ALMA MATER este posibilă pentru orice membru de sindicat
Federaţiei ALMA MATER este posibilă pentru orice
din organizațiile sindicale care funcționează legal și care
membru cu condiţia depunerii candidaturii cu cel puţin 20
sunt afiliate la F.N.S. Alma Mater, cu condiţia depunerii
de zile înainte de prima zi a Congresului.
candidaturii cu cel puţin 20 de zile înainte de prima zi a
Congresului. (R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+N.Bîzdoacă)
V.2.c) Pentru înregistrarea candidaturilor, organizația
14.
sindicală din care fac parte candidații trebuie să depună la
secretariatul BEx cerere de inscriere semnată și
stampilată, cu nominalizarea candidaților, opțional pe
V.2.c) Candidatul trebuie să-şi depună şi un scurt memoriu funcții și pentru fiecare candidat trebuie depus un scurt
de activitate profesională şi sindicală care, de asemenea,
memoriu de activitate profesională şi sindicală. Aceste
va fi adus la cunoştinţa sindicatelor.
documente vor fi aduse la cunoștința membrilor federației
prin postare pe site-ul federatiei cu cel putin 20 de zile
înainte de prima zi a Congresului. Transmiterea opțiunilor
pe funcții pentru candidați, nu este restrictivă pentru
participarea la alegerea pe alte funcții din BEx. (A.Alecu)
V.3. Congresul Naţional validează şi alege prin vot secret cu
15.
mai mult de jumătate din mandatele prezentate membrii
V.3. Congresul Naţional validează şi alege prin vot secret
Biroului Executiv în următoarea ordine: preşedintele,
cu mai mult de jumătate din mandatele prezentate membrii
președintele de onoare, secretarul general, vicepreședinţii şi
Biroului Executiv în următoarea ordine: președintele,
membrii. În cazul existenţei unei singure candidaturi pe
secretarul general, vicepreşedinţii şi membrii.
post, candidatul este declarat ales fără votul Congresului.
(R.Bobulescu+A.Hadar+N.Bîzdoacă+Gh.Ionescu)
VII.3. Disponibilităţile bănești pot proveni din:
16.VII.3. Disponibilităţile bănești pot proveni din:
- cotizaţia de 0,5% din salariul de referinţă
- cotizaţia de 0,25% din salariul minim pe economie/membru
sectorial/membru
de sindicat/lună; aceasta se actualizează anual la 1 ianuarie.
de sindicat;
(R.Bobulescu+A.Hadar+A.Alecu+Gh.Ionescu)
Alineat nou (varianta Bîzdoacă+Borzan)
Alineat nou (varianta Bîzdoacă+Borzan+Ianus)
17.
V.8 Autosuspendarea pe durata determinata a unui membru
V.8 Autosuspendarea pe durata determinata a unui membru BEX se

BEX se poate face numai cu acordul BEX-ului, asigurându-se
un interimat, astfel:
- pentru preşedinte, interimatul este asigurat, de regula, de
preşedintele de onoare, prin votul secret al BEX; daca acest
lucru nu este posibil, interimatul este asigurat de unul dintre
vicepresedinti, desemnat prin vot secret de BEX;
- pentru vicepreşedinţi şi membrii, BEX propune CNC-ului
spre aprobare, un înlocuitor pe acea funcţie pentru perioada
de interimat; are prioritate candidatul care la alegeri a obtinut
cele mai multe voturi pe functia respectiva; candidatul este
validat prin vot deschis de catre CNC, cu majoritate simpla.
Cererea de autosuspendare se aproba pe durata de maxim un
an, urmand ca, dupa expirarea acestui termen, BEX-ul sa
reanalizeze situatia in functie de motivele autosuspendarii si
implicatiile pe care aceasta masura le-a avut asupra federatiei
si sa decida prelungirea perioadei de autosuspendare pe o
noua durata de maxim un an sau declansarea alegerilor pentru
respectiva pozitie.
Nu pot fi aprobate cereri de autosuspendare mai mult de doua
ori consecutiv.
(varianta Bîzdoacă+Borzan+Ianus+A.Alecu)
V.8. Autosuspendarea pe durata determinata a unui membru BEX
se poate face, asigurându-se un interimat, astfel:
- pentru preşedinte, interimatul este asigurat, de preşedintele de
onoare sau de unul dintre vicepresedinti. Președintele interimar
este desemnat prin vot secret de BEX, cu majoritate simplă și
este supus validării prin vot secret cu majoritate simplă în
următoarea ședință a CNC.
- pentru vicepreşedinţi și secretarul general, interimatul este
asigurat de unul din membrii BEx. BEX desemnează dintre
membrii BEx, prin vot secret cel mult doi candidati, propusi

18.ALINEAT NOU

pentru alegere și validare prin vot cu majoritate simplă, în

poate face numai cu acordul BEX-ului, asigurându-se un interimat
astfel: pentru preşedinte, interimatul este asigurat de preşedintele de
onoare sau daca acest lucru nu este posibil de unul dintre
vicepresedinti desemnat de BEX; pentru vicepreşedinţi şi membrii de
candidatii la respectivele functii care la alegeri au obtinut cele mai
multe voturi.
Cererea de autosuspendare se aproba pe durata de maxim un an,
urmand ca, dupa expirarea acestui termen BEX-ul sa reanalizeze
situatia in functie de motivele autosuspendarii si implicatiile pe care
aceasta masura le-a avut asupra federatiei si sa decida prelungirea
perioadei de autosuspendare pe o noua durata de maxim un an sau
declansarea alegerilor pentru respectiva pozitie.
Nu pot fi aprobate cereri de autosuspendare pe o durata mai mare de 2
ani intr-un singur mandat. ( mai mult de jumătate din mandatele
prezentate), dacă nici unul din candidati nu îndeplineşte aceasta
conditie, BEX propune CNC-ului spre aprobare, un înlocuitor pe acea
funcţie pentru perioada de interimat.

următoarea ședință CNC.
- pentru membrii BEx, interimatul este asigurat de o altă
persoană din afara BEX. BEx desemnează prin vot secret cel

mult doi candidati, propusi pentru alegere și validare prin vot
cu majoritate simplă, în următoarea ședință CNC.
Dacă nominalizările BEx pentru funcțiile libere prin autosuspendare
nu sunt validate de CNC, autosuspendarea nu este validată și se
fac alegeri ale acestora, prin vot secret, cu majoritate simpla, în
aceeași ședință CNC.
Pentru toate funcțiile cererea de autosuspendare se aproba pe
durata de maxim un an,urmand ca, dupa expirarea acestui termen,
BEX-ul sa reanalizeze situatia in functie de motivele
autosuspendarii si implicatiile pe care aceasta masura le-a avut
asupra federatiei si sa decida prelungirea perioadei de
autosuspendare pe o noua durata de maxim un an, sau
declansarea alegerilor pentru respectiva pozitie. Nu pot fi aprobate
mai mult de două cereri de autosuspendare pentru aceeși
persoană.

