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ANEXA nr. VI 
 
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR DE ALEGERI 
 
Dispoziții generale 
1. Prezentul regulament stabilește modalitățile de desfășurare a ședințelor de alegeri la nivelul structurilor organizatorice ale 

S.I.P. Județul Hunedoara. 
2. Regulamentul este în concordanță cu Statutul S.I.P. Județul Hunedoara (Capitolul VIII – Organele de conducere și Anexa nr. 

I – Structurile organizatorice ale S.I.P. Județul Hunedoara)  și face parte integrantă din acesta. 
3. Nu pot deține funcții de conducere în cadrul sindicatului: conducătorii unităților de învățământ, inspectorii școlari sau de 

specialitate, persoanele care anterior au adus prejudicii morale sau materiale sindicatului. 
 
Desfășurarea alegerilor în grupele sindicale 
4. O dată la patru ani se vor desfășura ședințe de alegeri a liderilor  grupelor sindicale. 
5. Ședințele vor fi convocate și organizate de liderul în exercițiu al grupei sindicale. La ședințe vor participa și reprezentanți 

ai structurilor organizatorice ale S.I.P. Județul Hunedoara ierarhic superioare. 
6. Candidaturile/propunerile se vor depune/se pot face  în cadrul ședinței de alegeri. 
7. Ședințele de alegeri se pot desfășura numai în condițiile în care sunt prezenți  cel puțin 2/3 din membrii de sindicat din 

grupa sindicală. În situația nerealizării prezenței statutare, ședința se va reorganiza în termen de o săptămână.  
8. Liderii grupelor sindicale se aleg prin vot secret. Vor fi declarați aleși, candidații care vor obține cel puțin ½ plus 1 din 

voturile valabil exprimate. 
9. Desfășurarea ședințelor de alegeri precum și rezultatele votului vor fi consemnate în procese verbale care vor fi semnate 

de participanții la ședință. 
 
Desfășurarea alegerilor în structurile organizatorice de zonă 
10. Sunt recunoscute ca organizații de zonă ale S.I.P. Județul Hunedoara următoarele:  

-    Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Deva (S.I.P. Zona Deva); 
-   Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Hunedoara (S.I.P. Zona Hunedoara); 
-   Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Petroșani (S.I.P. Zona Petroșani); 
-   Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Orăștie (S.I.P. Zona Orăștie); 
-   Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Hațeg (S.I.P. Zona Hațeg); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Brad (S.I.P. Zona Brad); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Vulcan (S.I.P. Zona Vulcan); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Petrila (S.I.P. Zona Petrila); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Uricani (S.I.P. Zona Uricani); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Lupeni (S.I.P. Zona Lupeni); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Simeria (S.I.P. Zona Simeria); 
-  Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Rurală (S.I.P. Zona Rurală); 
-   Sindicatul Învățământului Preuniversitar Zona Călan (S.I.P. Zona Călan). 

11. Structurile organizatorice de zonă sunt conduse de Consilii de Zonă. Acestea sunt formate din liderii grupelor sindicale din 
zona respectivă. 

12. O dată la patru ani se vor desfășura ședințe de alegeri a liderilor organizațiilor de zonă. 
13. Ședințele vor fi convocate și organizate de liderul în exercițiu al structurii organizatorice de zonă. La ședințe va participa și un 

reprezentant din conducerea operativă a S.I.P. Județul Hunedoara. 
14. Candidaturile se vor depune în scris la sediul S.I.P. Județul Hunedoara (fax: 211642 sau e-mail: sip@siphd.ro) până în 

preziua ședinței de alegeri. Se vor face propuneri și în cadrul ședinței de alegeri. Vor fi reținute numai acele candidaturi 
sau propuneri pentru persoanele cu activitate sindicală recunoscută, lideri ai grupelor sindicale, care dețin calitatea de 
membru de cel puțin 1 an și care îndeplinesc condițiile de la art. 3. 

15. Ședințele de alegeri se pot desfășura numai în condițiile în care sunt prezenți  cel puțin ¾ din membrii Consiliului de Zonă 
respectiv. În situația nerealizării prezenței statutare, ședința se va reorganiza în termen de o săptămână. 

16. Liderii structurilor organizatorice de zonă se aleg prin vot secret. Vor fi declarați aleși, candidații care vor obține cel puțin 
½ plus 1 din voturile exprimate. Liderii structurilor organizatorice de zonă fac parte de drept din Biroul Executiv și Consiliul 
Liderilor. 
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17. Desfășurarea ședințelor de alegeri precum și rezultatele votului vor fi consemnate în procese verbale care vor fi semnate 
de toți participanții la ședință. 

18. În cazul în care liderul grupei sindicale/liderul zonei nu pot fi aleși prin procedura de alegeri mai sus, decizia privind 
desemnarea acestora se va lua prin vot secret în cadrul Biroului Executiv. 

 
Dispoziții finale 
19. Prezentul Regulament a fost aprobat în Conferința Județeană din data de 28.03.2018. 
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