Federația Națională Sindicală
“ALMA MATER”

Regulament de disciplină și etică
Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1. În conformitate cu prevederile articolului IV.9 și ale articolului IV.14 litera a) din Statutul
Federației Naționale Sindicale Alma Mater - F.N.S. Alma Mater, Biroul Executiv are atribuții cu
privire la emiterea și adoptarea de regulamente precum „Regulamentul de disciplină și etică” –
Regulament.
Art. 2. Acest Regulament este destinat tuturor membrilor organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S.
Alma Mater și va fi adus la cunoștința acestora, după adoptarea lui în Consiliul Național de
Conducere al F.N.S. Alma Mater, prin transmiterea către sindicatele afiliate și prin postarea lui pe
pagina web.
Capitolul II. Comisia de disciplină și etică
Structură și componență
Art. 3. Comisia de disciplină și etică – Comisia, este o structură creată la nivelul conducerii F.N.S.
Alma Mater, cu rolul de a analiza faptele și comportamentul oricărui membru al sindicatelor
afiliate care aduce prejudicii de imagine federației sau membrilor acesteia în raport cu alți membri
sau structuri afiliate la F.N.S. Alma Mater, cu instituțiile statului, cu instituțiile în care organizațiile
teritoriale funcționează și cu care interacționează, cu orice alte instituții din România sau
internaționale, precum și de a decide modul de soluționare/sancționare a abaterilor constatate.
Art. 4. Comisia este formată din 7 membri a căror probitate morală nu poate fi contestată, dintre
care 5 membri permanenți, dintre care unul este directorul Departamentului de disciplină și etică
și doi membri supleanți cu rolul de a înlocui oricare din membrii permanenți, în cazul
imposibilității/incompatibilității de a participa la lucrările comisiei, exceptând directorul de
departament.
Art. 5. Membrii Comisiei sunt obligați să păstreze confidențialitatea privind conținutul sesizărilor,
audierilor, deliberărilor și rapoartelor Comisiei, sub sancțiunea revocării mandatului de membru.
Capitolul III. Modul de funcționare al Comisiei
Art. 6. Abaterile prevăzute de prezentul Regulament, săvârșite de orice membru al organizațiilor
sindicale teritoriale afiliate la F.N.S. Alma Mater, pot fi aduse la cunoștința Comisiei în scris, de
către orice membru de sindicat din federație.
Art. 7. În cazul unor constatări de încălcare ale prezentului Regulament, Comisia se poate
autosesiza și începe analiza și soluționarea/sancționarea abaterilor constatate.
Art. 8. Comisia nu va lua în considerare pentru analiză nici o sesizare anonimă.
Art. 9. Sesizările/plângerile trebuie să conțină datele relevante referitoare la reclamant (inclusiv
modul de contactare), identitatea persoanei reclamate, abaterea de la Regulament săvârșită de
aceasta, data și locul săvârșirii, eventualii martori, alte informații considerate relevante.
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Art. 10. În decursul analizării cazului, Comisia are obligația de a înștiința partea reclamată despre
sesizarea/plângerea depusă, și de a cere formularea în scris a poziției acesteia, cu privire la faptele
imputate. Lipsa declarației scrise de la persoana aflată sub analiză, sau refuzarea colaborării, nu
poate însemna un impediment în desfășurarea analizării cazului.
Art. 11. Pe toată durata analizei, Comisia poate cere de la persoanele implicate informații și
explicații în scris sau verbale, referitor la detaliile cazului. Explicațiile verbale vor fi consemnate
de membrii Comisiei într-un proces-verbal care va constitui probă în cadrul analizei efectuate.
Art. 12. În baza analizei și a datelor acumulate, respectiv a audierilor/confruntărilor, Comisia
elaborează un raport, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la acceptarea sesizării, sau a
începerii analizei prin autosesizare. După finalizare, raportul va fi transmis tuturor părților
implicate precum și membrilor B.Ex. al F.N.S. Alma Mater, prin e-mail sau alte modalități prin
care se poate face dovada primirii raportului. Raportul trebuie să conțină constatările referitoare la
natura analizei, la acțiunile imputate și la veridicitatea faptelor sesizate, toate elementele de
încălcare a Regulamentului, precum și decizia Comisiei privind modul de soluționare amiabilă sau
sancțiunea ce se impune aplicată. Constatările și deciziile trebuie justificate de dovezile acumulate
în decursul analizei.
Capitolul IV. Obligații, Abateri, Sancțiuni, Contestații
IV.1. OBLIGAȚII
Art. 13. Membrii organizațiilor sindicale, afiliate la F.N.S. Alma Mater, au obligația de a respecta
atât structurile legal alese în conducerea federației, cât și structurile de conducere ale organizațiilor
sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater.
Art. 14. Persoanele aflate în structurile de conducere ale F.N.S. Alma Mater, persoanele aflate în
structurile de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater precum și
membrii acestora, au datoria de a promova și apăra imaginea federației, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv mass media, în relațiile cu instituțiile statului, cu instituțiile în care
organizațiile teritoriale funcționează și cu care interacționează, cu orice alte instituții din România
sau internaționale.
Art. 15. Persoanele aflate în structurile de conducere ale F.N.S. Alma Mater, persoanele aflate în
structurile de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater precum şi
membrii acestora, au obligația de a nu întreprinde acțiuni care să afecteze imaginea persoanelor
din conducerea federației sau din structurile organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater.
IV.2. ABATERI
Art. 16. Constituie abateri de la buna conduită sindicală acțiunile care încalcă prevederile din
prezentul Regulament, săvârșite de către persoane aflate în structurile de conducere ale F.N.S.
Alma Mater, de către persoane aflate în structurile de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate
la F.N.S. Alma Mater, precum și de către membrii acestora.
Art. 17. Constituie încălcări ale prezentului Regulament următoarele acțiuni:
a) Injuria, ofensa – manifestate în spațiul public sau offline, verbal sau în scris – comise cu
referire la F.N.S. Alma Mater sau al adresa membrilor structurii de conducere a federației;
b) Denigrarea, în orice formă, a federației, a structurilor legal alese în conducerea federației,
cât și a structurilor de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate la F.N.S. Alma Mater;
c) Prezentarea unor aspecte negative și cauzatoare de prejudicii morale, atât în mediul online
cât și offline, privind imaginea federației în relațiile cu instituțiile statului, cu instituțiile în
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care organizațiile teritoriale funcționează și cu care interacționează, cu orice alte instituții
din România sau internaționale;
d) Manifestarea unui comportament care încalcă normele morale general admise;
e) Orice formă de hărțuire psihologică (de tip mobbing) sau fizică (de tip bulliyng) care poate
duce la drgradare, umilire sau intimidare.
IV.3. SANCȚIUNI
Art. 18. În ședința de analiză finală a sesizării, Comisia va soluționa sesizarea/autosesizarea prin
una din următoarele acțiuni:
a) Admiterea sesizării, cu propunerea și încercarea de soluționare a sesizării pe cale amiabilă;
b) Admiterea sesizării, cu propunerea uneia din sancțiunile indicate la art. 19;
c) Respingerea sesizării;
d) Clasarea sesizării, dacă se constată că aspectele sesizate nu sunt de competența Comisiei,
caz în care Comisia va putea formula și un punct de vedere.
Art. 19. Abaterile prevăzute de prezentul Regulament, săvârșite de orice membru al organizațiilor
sindicale teritoriale afiliate la F.N.S. Alma Mater, care nu s-au soluționat pe cale amiabilă, se supun
sancțiunilor dispuse de Comisia de disciplină și etică a F.N.S. Alma Mater, după cum urmează:
a) atenționarea verbală și informarea conducerii și a membrilor organizației din care face parte
reclamatul, pentru a dispune sancțiuni în conformitate cu propriul statut;
b) atenționare scrisă către organizația locală, cu solicitarea de a dispune alte măsuri cu impact mai
mare, iar în funcție de repetabilitatea și gravitatea acțiunii, inclusiv măsura de excludere a
reclamatului din organizația locală;
c) solicitare scrisă către organizația locală de a retrage sprijinul președintelui/conducerii
organizației respective, în cazul în care nu s-au dispus măsuri față de acțiunile denigratoare și
repetitive ale membrilor organizației pentru care s-au făcut solicitările prevăzute la alineatele a) și
b);
d) suspendarea din F.N.S. Alma Mater, pe o perioadă de maximum 6 luni, cu pierderea drepturilor
dobândite prin acțiunile F.N.S. Alma Mater, a organizației locale care nu a luat nicio măsură
disciplinară la solicitarea prevăzută la alineatul c);
e) excluderea din F.N.S. Alma Mater, cu pierderea drepturilor dobândite prin acțiunile F.N.S.
Alma Mater, a organizației locale care nu a luat nicio măsură disciplinară la solicitarea prevăzută
la alineatul c).
Art. 20. În funcție de gravitatea faptelor, Comisia de disciplină și etică a F.N.S. Alma Mater poate
adopta una din sancţiunile prevăzute la art. 19 fără parcurgerea etapizată a alineatelor a), b), c), d)
şi e) de la respectivul articol.
IV.4. CONTESTAȚII
Art. 21. Deciziile luate de Comisia de disciplină și etică a F.N.S. Alma Mater, în conformitate cu
art. 12, trebuie comunicate, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la acceptarea sesizării
sau a începerii analizei prin autosesizare, tuturor părților implicate, prin e-mail sau alte modalități
prin care se poate face dovada primirii raportului. Acestea pot depune contestație în scris la sediul
F.N.S. Alma Mater sau prin orice alte mijloace care pot fi probate, în termen de 15 zile lucrătoare
de la primirea raportului emis de Comisia de disciplină și etică a F.N.S. Alma Mater.
Art. 22. În cazul în care niciuna dintre părțile implicate în sesizarea depusă sau
persoana/organizația sancționată în cazul autosesizării nu depune în termen de 15 zile lucrătoare
de la data comunicării o contestație în scris la sediul F.N.S. Alma Mater sau prin orice alte mijloace
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care pot fi probate, sancțiunea stabilită va deveni definitivă, va fi pusă în aplicare de cei în drept
și comunicată în prima ședință a Consiliului Național de Conducere al F.N.S. Alma Mater.
Art. 23. În cazul depunerii în termenul stabilit la art. 21 a unei contestații la decizia luată de către
Comisia de disciplină și etică a F.N.S. Alma Mater, aceasta va fi discutată în prima ședință a
Biroului Executiv al F.N.S. Alma Mater de după data înregistrării contestației. Hotărârea B.Ex. va
fi supusă votului C.N.C. al F.N.S. Alma Mater în proxima ședință. În caz de validare, ea va deveni
definitivă și va fi comunicată în scris tuturor persoanelor/entităților implicate în sesizare.
Prezentul Regulament a fost adoptat în cadrul ședinței Consiliului Național de Conducere al F.N.S.
Alma Mater din data de 22.09.2020, dată de la care intră în vigoare.
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