
FEDERA�IA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNV���MÁNT ROMÂNIA 
UNIUNEA SINDICAL ,DIDACTICA" VASLUI 

VASLUI, STR. DONICI, NR. 2, TEL./FAX 0235 315008, 

e-mail: usdidacticavaslui@yah0o.com 

STATUTUL 
UNIUNII SINDICALE "DIDACTICA" VASLUI 

CAPITOLUL I 
DISPOZI�II GENERALE 

Art.1. Denumirea organiza�iei sindicale este Uniunea Sindical� ,Didactica" Vaslui (U.S. 

,Didactica"). 

Art.2. Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui este persoan� juridic� român� înregistrat� în 
registrul special la poz. 1/1996, dosar 1/S/1996, din 27 mai 1996. 

Art.3. Uniunea Sindical� Didactica" Vaslui este organiza�ie profesional�, constituit� în 
temeiul Legii 54/2003 cu privire la sindicate. 

Art.4. Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui reune_te, pe baza liberului consim��mânt sindicate din înv���mânt. 

CAPITOLUL II 
PRINCIPII DE FUNCTIONARE �I SCOPUL CONSTITUIRII 

Art.5. Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui este independent� fa�� de partidele politice _i alte grupuri, forma�iuni, asocia�i �i organiza�ii diverse. 

Art.6. Principiile fundamentale ale organiz�rii �i func�ion�rii Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui sunt: unitatea de ac�iune sindical�, democra�ia conducerii colective, respectul opiniilor, autonomia deplin�. 

Art.7. Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui va ac�iona în interesul membrilor s�i pentru: a) organizarea activit��ilor organiza�iilor sindicale afiliate _i reprezentarea acestora în rela�iile cu conducerile administrative ale unit��ilor _colare, Inspectoratul $colar, Ministerul de resort _i alte institutii; 

b) promovarea _i ap�rarea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural-artistice, sportive _i turistice; 
participarea la procesul de reform� în înv���mântul românesc, la elaborarea _i modificarea 

C) 
actelor normative care privesc activitatea profesional� �i social-economic� a salaria�ilor din înv���mânt; 

d) dezvoltarea rela�iilor de colaborare _i solidaritate cu alte sindicate; e) actionarea prin mijloace proprii luptei sindicale: negocieri, medieri, concilieri, peti�ii, proteste, mitinguri, demonstra�i, greve etc. pentru sus�inerea revendic�rilor membrilor de sindicat; organizarea de consf�tuiri, simpozioane; editarea de ziare, foi volante, c�r�i de interes profesional, socio economic �i de perfec�ionare a activit��ii sindicale; 8) ap�rarea drepturilor salariale, de protectie social�, ocrotirea s�n�t��ii _i a mediului înconjur�tor; 
h) ap�rarea drepturilor femeilor _i tinerilor; 



alte obiective stabiliie prin hoiarari ale coniennel Uniu dd 1) asiul gl a 

Consiliului Coordonator. 

CAPITOLUL III 
DOBANDIREA �I ÍNCETAREA CALIT DE MEMBRU AL UNIUNII 

SINDICALE "DIDACTICA" VASLUI DREPTURI �I ÎNDATORIRI. SANC�IUNI 

Art.8. Poate deveni membru al Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui orice sindicat din 
invajámânt care �i-a exprimat dorin�a pe baza liberului consim�ämânt, respectá Statutul Uniuni, 

achit� cotiza�ia pentru realizarea scopurilor _i obiectivelor propuse. 

Art.9. Afilierea la Uniunea Sindical� "Didactica " Vaslui se solicit� în scris, prin cerere de 

afiliere semnat� de organele competente ale sindicatului respectiv, în baza hotárárii organclor de 

conducere abilitate de organiza�ile sindicale. 

Art.10. Cererea de afiliere va cuprinde urm�toarele men�iuni obligatorii: organismul care. 

aprobat afilierea, lista membrilor din organul de conducere al sindicatului respectiv, num�rul 
membrilor aderen�i la data afilierii, calitatea de persoan� juridic� a sindicatului _i declaratia c� 
respectiva organiza�ie nu este afiliatä la alt� organiza�ie sindical� 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 organiza�ii sindicale din Uniunea Sindicalä "Didactica" Vaslui se 
face prin libera vointa a acesteia, sub forma unei cereri aprobate de organismul competent. 

Art.13. Calitatea de organiza�ie sindical� afiliat� la Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui 
se mai poate pierde _i prin efectul sanc�iunilor prev�zute la acest capitol. 

Art.14. Reprimirea în Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui se face la cererea scris� a 
sindicatului, în condi�iile hot�râte de Consiliul Coordonator al Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui. 

Art.15. Salaria�ii din învä�ämânt, care nu au posibilitatea organiz�rii în sindicate, se vor 
organiza în grupe sindicale pe lâng� sindicatele afiliate, în conformitate cu statutele acestora. 

Art.16. Sindicatele afiliate la Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui au urm�toarele drepturi: 
a) s� ob�in� sprijinul uniunii în realizarea scopurilor �i obiectivelor propriij 
b)s� beneficieze, în mod egal, de facilit��ile ob�inute de Uniune; 
c)s�-_i desemneze �i revoce, în mod deliberat, reprezentan�ii cu drept de vot în Conferinta Uniunii 

Sindicale "Didactica" Vaslui; 
d) s� fac� propuneri pentru ocuparea func�iilor de conducere ale Uniunii; 
e) s� prezinte apeluri, mofiuni, note de revendic�ri sau propuneri de acte normative conducerii 

Uniunii, 
)sä participe prin reprezentan�ii säi la luarea tuturor hotärârilor _i deciziilor Uniuni Sindicale 

Didactica" Vaslui; 
8)sã fie informa�i cu toate problemecle curente ale Uniunii; 
h) s�-_i exprime liber opiniile cu privire la activitatea Uniunii, conducerii acesteia, f�r� a 

obstructiona sau împiedica activitatea sindical�; 
i) membrii organiza�iilor pot beneficia de recompense pentru servicii aduse Uniunii; 
j) alte drepturi hot�râte de Conferin�a Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui. 
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Art.17. Organizajiile sindicale afiliate la Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui au urm�toarele îndatoriri: 
a) s� cunoasc� _�i s� respecte Statutul Uniunii; 
b) s� participe _i s� sus�in� activit�jile desf�_urate de Uniune; 
c)s� achite cu regularitate cotiza�ia stabilit� de Uniune; 
d) s� participe. prin reprezentan�i desemna�i în conducerea Uniunii, la toate convoc�rile, pentru luarea hot�rârilor privind activitatea Uniunii. 

Art.18. (1)in cazul nerespect�rii obliga�iilor statutare de c�tre organiza�iile sindicale afiliate, se procedeaz� la aplicarea urnm�toarelor sancjiuni: 
a) aten�ionare verbal�; 
b) atentionare scris�; 
c) suspendarea, pe o perioad� de la 3 luni la 1 an, a reprezentantului sau reprezentan�ilor organiza�iei din organele de conducere ale Uniunii; d) suspendarea de drept a organiza�iei sindicale din calitatea de membru al Uniunii e) excluderea organiza�iei sindicale respective din rândul membrilor Uniunii. (2) Sanctiunile prev�zute la alin.1 pot fi contestate în termen de 5 zile de la comunicare. Contesta�iile se solu�ioneaz� în termen de 30 zile de la înregistrare de cätre Consiliui Coordonator cu majoritate simpl� de voturi din num�rul membrilor prezen�i. 

Art.19. Sanc�iunile preväzute la art.18, lit. a), b), d) sunt de competenta Biroului Executiv. 
Art.20. Sanc�iunile prev�zute la art.18, lit. c) i e) sunt de competen�a Consiliului Coordonator. 

Art.21. (1) Suspendarea de drept intervine atunci când organiza�ia sindical� respectiv� nu-_i achit� cotiza�ia cätre Uniune _i în cuatumul stabilit de Consiliul Coordonator, timp de 3 luni consecutive. 
(2) Suspendarea de drept opereaz� pân� la plata cotiza�iei restante, inclusiv pe luna în care se achit� cotiza�ia. 
(3) Pe perioada suspendärii, organiza�ia sindicalä nu este informat� cu privire la ac�iunile _i activit��ile Uniunii, nu particip� la acestea _i nici nu beneficiaz� de asisten�� din partea Uniunii. 

CAPITOLUL IV 
ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII SINDICALE "DIDACTICA"VASLUI. DURATA MANDATULUI. ATRIBU�II. MODUL DE ALEGERE �I REVOCARE 

Art.22. Organele de conducere ale Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui sunt: a) Conferinta; 
b) Consiliul Coordonator; 

c)Biroul Executiv. 

Art.23. (1) Conferin�a Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui este organul superior de conducere al Uniunii. Conferinta se întrune_te în _edinte ordinare o dat� la 4(patru) ani sau , la nevoie, în _edinje extraordinare convocate de Consiliul Coordonator la solicitarea Biroului Executiv sau a 1/3 din membrii Consiliului Coordonator. 
(2) Conferinja este constituit� din delega�ii ale_i ai organiza�iilor sindicale, potrivit normei de reprezentare stabilit� de Consiliul Coordonator, nu mai pu�in de 1/15 din num�rul membrilor de sindicat _i fiind statutar� cu participarea a 2/3 din num�rul total de delega�i. (3) In cazul în care Conferinja nu este statutar constituit� sau se constat� apari�ia unor vicii de procedur�, aceasta se va întruni în _edint� extraordinar�, în termen de 7 zile calendaristice, _edinja extraordinar� fiind statutar� cu num�rul celor prezenti. 



(4) Membrii Biroului Executiv _i Comisia De Cenzori sunt delegati de drept la Conferinta Uniunii (5) Hot�rârile Conferinjei se adopt� cu nnajoritatea simpl� a voturilor exprimate. 
(6) Conferinta va fi precedat�, cu o zi înainte, de o _edint�a Consiliului Coordonator, care va valida 
ordinea de zi a Conferintei. precum _i metodologia de votare. 

Art.24. Conferinta Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui are urm�toarele atribu�ii: 
a) analizeaz� activitatea Uniunii �i a organclor de conducere, 
b) alege individual �i pe functie cu majoritate simplá, in elape succesive pre_edintele. 

vicepre_edintele �i secretarul executiv; 
c)alege Comisia de revizie _i control; 
d) revoc�, la nevoie, membrii Biroului Executiv; 
e) stabile_te principalele obiective ale activitäjii urm�toare concretizate în Rezolu�ia Conferintei. 

Art.25. Data, locul _i ordinea de zi se stabilesc cu cel pu�in 10(zece) zile înaintea 
desf�_ur�rii, iar aceasta se convoac� cu cel pu�in 7(_apte) zile înaintea desf�_ur�rii; 

Art.26. Functiile de conducere în Biroul Executiv al Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui 
pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc urm�toarele condi�ii cumulative: 

a) sunt delegate la Conferin�a de alegeri; 

b) respect� Legea Sindicatelor precum _i Statutul Uniunii; 
c) nu detin functii în partide politice; 
d) nu de�in func�ii de conducere în structuri administrative; 
e)nu cumuleaz� func�ia cu activitatea din cadrul organului de conducere al organiza�iei sindicale 

afiliate la Uniune, cu exceptia membrilor desemna�i de Consiliul Coordonator; 
dau dovad� de competen�� profesional� _i conduit� moral�; 
g) s� fie membru al unei organiza�ii sindicale afiliate la Uniunea Sindical� "Didactica" de cel pu�in 

un an; 
h) s� aib� experien�� managerial� sindical�. 

Art.27. Consiliul Coordonator al Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui este organul colectiv 
de conducere între dou� conferinte. 

Art.28. Consiliul Coordonator al Uniunii Sindicale "Didactica'" Vaslui are în componen�a sa 
liderii sindicatelor afiliate �i membrii Biroului Executiv. 

Art.29. Presedintele Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui este �i pre_edintele Consiliului 
Coordonator. 

Art.30. Consiliul Coordonator are urmätoarele atribuji: 
a) se întrune_te, de regul�, lunar; 

b) asigur� conducerea Uniunii între conferinte; 
c)hot�r�_te asupra declan_�rii conflictelor de munc� _i modalit��ile de solu�ionare; 
d) aprob� execu�ia bugetar� pe anul precedent �i bugetul de venituri _i cheltuieli pe anul în curs; 
e)valideaz� cererile de afiliere; 
f) valideaz�, în conformitate cu prevederile statutare, candidaturile, pentru functiile de conducere 

ale Uniunii, propuse de organiza�iile sindicale afiliate si de Consiliul Coordonator; 
g)stabile_te _i modific� cuantumul cotiza�iei, care nu poate fi mai mare de 1% din venitul brut al 

membrului de sindicat; 
h) hot�r�_te cu privire la organizarea de activit�fi economice, activit��i didactice, de fomare 

continu�, activitaji de editur�, case de ajutor reciproc �i altele, în interesul membrilor de 
sindicat; 

i) convoac� Conferinja Uniunii, stabile_te ordinea de zi, data _i locul desfa_ur�rii; 
j) hot�r�_te asupra modalit�jilor de sanc�ionare ale sindicatelor afiliate care încalc� prevederile statutare 
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k) aprobà regulanmente de func/ionare a Biroului ExecutiV _i comisi1lor pe probleme: )desemneaz� reprezentan�ii s�i în Biroul Executiv; m) revoc�, la nevoie, reprezentan�ii säi din Biroul Executiv; n) propune sindicatelor componente afilierea sau retragerea din organiza�ii sindicale de tip superior, analizeaz� opiniile �i hot�r�_te asupra afilierii _i retragerii din astfel de organisme; aprob� Raportul de activitate al Biroului Executiv; p) completeaz�, la nevoie, Comisia de control _i revizie; g)completeaz�, la nevoie, Biroul Executiv _i împuternice_te un membru al biroului, dac� nu a fost l�sat înlocuitor, pentru a îndeplini functia interimar� de pre_edinte pe o perioad� determinat�; T)hot�r�_te asupra necesitä�ii înfiin��rii unor departamente; s) desemneaz�/revoc� coordonatorii departamentelor, t)aprob� modificarea Statutului Uniunii; u) aprob� prelungirea mandatelor membrilor Biroului Executiv, în_sitnatii justificate, pe o perioad� de maxim 5 ani 

Art.31. (1) Biroul Executiv este alc�tuit din 7 (_apte) membri pe urm�toarele functii pre_edinte, vicepre_edinte, secretar executiv, 4(patru) membri desemna�i de Consitiul Coordonator. (2) Biroul Executiv are un mandat de 5 (cinci) ani (3) Func�iile de pre_edinte, vicepre_edinte _i secretar executiv presupun activitate permanent� a titularilor posturilor. 
(4) Membrii desemna�i de Consiliul Coordonator particip� la luarea hotärârilor în cadrul _edin�elor Biroului Executiv. 

Art.32. Biroul Executiv se întrune_te de câte ori este nevoie, la convocarea pre_edintelui sau 
a înlocuitorului acestuia _i este statutar constituit cu prezenja a 2/3 din membrii s�i. 

Art.33. Biroul Executiv are urm�toarele competen�e: a) asigur� conducerea Uniunii între _edin�ele Consiliului Coordonator; b) îndepline_te hot�râri adoptate de Consiliul Coordonator; c) reprezint� Uniunea în rela�iile cu ter�e p�r�i; d) asigur� _i r�spunde pentru derularea execu�iei bugetare; e) acord� mandat de reprezentare a Uniunii pentru membrii s�i; f) p�streaz� documentele Uniunii �i sigiliul; g) preg�te_te materiale pentru _edin�e; h) hot�r�_te asupra recompenselor acordate membrilor de sindicat pentru servicii aduse Uniuni; i) hot�r�_te asupra aplic�rii sanc�iunilor prev�zute la art. 19, cu majoritate simpl� de voturi. 
Art. 34. Hot�rârile Consiliului Coordonator _i ale Biroului Executiv se iau cu majoritate simpl� de voturi. Metodologia de votare se stabile_te în cadrul _edin�elor acestora. 
Art.35. Pre_edintele Uniunii are urmätoarele competen�e: a) conduce activitatea Biroului Executiv; 

b)informeaz� Conferin�a de activitatea Consiliului Coordonator _i, respectiv, Consiliul Coordonator de activitatea Biroului Executiv; c)semneaz� _i pune sigiliul pe documentele sindicatului; d) las� înlocuitor, la nevoie, pentru bunul mers al activit�jii sindicale; e) repartizeaz� judicios sarcini membrilor Biroului Executiv; 

CAPITOLUL V 
COMISIA DE REVIZIE �I CONTROL 

Art.36. (1) Comisia de revizie _i control are în componen�a sa 3(trei) membri. I_i executa mandatul pe o perioad� de 5(cinci) ani. 
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(2) Este organ unic de control in probleme economic0-financiare _i verific� modul de gestionare a bunurilor materiale ale Uniunii. 
(3) I_i desf�_oar� activitatea în baza regulamentului de organizare _i func�ionare aprobat de Consiliul Coordonator. 

Art.37. Comisia de revizie _i control întocme_te procese-verbale de constatare la fiecare control �i raporteaz� Conferintei Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui de activitatea desf�_urat. 

CAPITOLUL VI 
PATRIMONIUL 

Art.38. Patrimoniul Uniunii Sindicale ,Didactica" Vaslui este constituit din bunuri mobile �i imobile, astfel: 
a) cotiza�ia lunar� a membrilor de sindicat; 
b) dona�ii, sponsoriz�ri, stipendii, etc.; 
c) profitul realizat din eventuale activit��i economice desf�_urate de Uniune; d) orice alte bunuri dobândite conform legii. 

CAPITOLUL VII. 
DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA UNIUNII SINDICALE, TRANSMITEREA ORI, DUP� CAZ, LICHIDAREA PATRIMONIULUI 

Art.39. Divizarea, comasarea sau dizolvarea Uniunii se face numai în Conferinta Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui, în prezenta a 2/3 din num�rul total al delega�ilor cu drept de vot _i se hot�r�_te cu 2/3 din num�rul voturilor exprimate. Opera�iunile de transmitere ori lichidare a patrimoniului sunt efectuate de o comisie special� constituit� în acest sens de c�tre Conferinta Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui. 
Art.40. Metodologia efectuärii divizärii, comas�rii sau dizolvärii Uniunii _i, respectiv, transmiterea ori lichidarea patrimoniului este hotärât� de Conferin�a Uniunii, urmând ca, dup� verificarea f�cut� de Comisia de cenzori, Comisia constituit� în situa�ia men�ionat� mai sus, s�-_i delege reprezentantul pentru prezentarea documentelor necesare la Tribunal. 

CAPITOLUL VIII 
DISPOZITII FINALE 

Art.41. (1) La solicitarea membrilor de sindicat Uniunea Sindicalä "Didactica" Vaslui va înfiinta _i coordona cas� de credit, economii sau ajutor reciproc, activit��i comerciale _i altele, conform dispozi�iilor legale existente în acest sens. 

(2) Uniunea Sindicala Didactica Vaslui are dreptul de a elabora si implementa programe de formare continua. 

(3) Uniunea Sindicala Didactica Vaslui are dreptul sa se acrediteze ca si fumizor de formare continua 

(4) Uniunea Sindicala Didactica Vaslui are dreptul sa incheie contracte cu diversi furnizori de servicii pentru a satisface interesele profesionale, economice, sociale, culturale, etc, ale membrilor de sindicat. 

Art.42. Uniunea Sindical� "Didactica" Vaslui are personalitate juridic� legal dobândit�, sigiliu, sigl� �i insign� proprii, legitimatii pentru membrii de sindicat. 
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Art.43. Fondurile b�ne_ti se depun în contul deschis la CEC sau banc�, iar execu�ia bugetar� se face prin forme contabile aprobate de Conferinta Uniuni 
Art.44. Toate documentele privind înfiin�area _i func�ionarea Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui sunt p�strate de Biroul Executiv al acesteia. 

Art.45. Sediul Uniunii Sindicale "Didactica" Vaslui se afl� în incinta Inspectoratului ^colar al Judetului Vaslui, str.Donici, nr.2, Vaslui, judejul Vaslui. 

Art.46. Prezentul Statut intr� în vigoare în momentul adopt�rii lui de Consiliul Coordonator al U.S. .Didactica " 

Vaslui. 

Prof. Sorin Tiplea 
S.DID 

Presedinte, TIC 

CUr / 
asLU Vaslui, 25 mai 2020 
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