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STATUTUL
S.I.P. JUDEŢUL HUNEDOARA
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4
Art. 5

Această organizaţie va fi cunoscută ca SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR JUDEŢUL HUNEDOARA (S.I.P. JUD. HUNEDOARA).
S.I.P. Jud. Hunedoara este persoană juridică română în baza înscrierii la
Judecătoria Deva, unde este înregistrat sub nr. 22/PJ/1992.
a) S.I.P. Jud. Hunedoara este o organizaţie sindicală independentă faţă de
organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de oricare alte organizaţii
politice şi religioase.
b) S.I.P. Judeţul Hunedoara se declară continuator al „Asociaţiei Învăţătorilor
din Hunedoara” căreia i s-au preluat şi actualizat obiectivele şi direcţiile
generale de acţiune.
Sediul S.I.P. Jud. Hunedoara este în Deva, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, corp B mansardă.
În funcţie de interesele bunei desfăşurări a activităţii, Biroul Executiv poate
decide schimbarea sediului la o altă adresă, cu îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute de lege.

CAPITOLUL II – OBIECTIVE
Art. 6

S.I.P. Jud. Hunedoara îşi propune să lupte pentru apărarea, promovarea şi
reprezentarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi
sportive ale membrilor de sindicat şi a drepturilor acestora prevăzute în
legislaţia muncii şi în contractele colective de muncă.

CAPITOLUL III - CALITATEA DE MEMBRU
Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art.10

Pot deveni membri ai S.I.P. Jud. Hunedoara personalul didactic, personalul
didactic ajutător şi personalul T.E.S.A. angajat în învăţământ, precum şi orice
sindicat al personalului didactic şi nedidactic din învăţământ organizat la nivel
de unitate de învăţământ, localitate sau zonă care recunoaşte prezentul statut.
Personalul didactic şi nedidactic care solicită înscrierea în S.I.P. Jud. Hunedoara
trebuie să adreseze o cerere în scris organizaţiei la nivel de unitate, localitate sau
zonă.
Organizaţia sindicală care solicită afilierea la S.I.P. trebuie să adreseze o cerere
în scris Consiliului Judeţean al S.I.P. Hunedoara, însoţită de procesul verbal al
şedinţei în care membrii sindicatului respectiv au votat afilierea.
Consiliul Judeţean decide asupra afilierii cu o majoritate de 2/3 din voturile
exprimate. Împotriva deciziei de respingere se poate face apel la Conferinţa
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Art.11
Art.12

Art.13

Art.14

Art.15
Art.16
Art.17

Art.18

Judeţeană a S.I.P., decizia conferinţei fiind definitivă.
Organizaţiile sindicale afiliate pot stabili proceduri proprii pentru admiterea
de noi membri, cu respectarea prevederilor cuprinse în acest statut.
S.I.P. Jud. Hunedoara nu admite organizaţii ale conducătorilor de unităţi de
învăţământ sau ale inspectorilor şcolari. Aceştia pot fi membri ai S.I.P. ca membri de
sindicataiorganizaţiilor sindicaleafiliate,fărăaputeadeţinefuncţiideconducereîn
cadrulsindicatuluiatâttimpcâtdeţinfuncţiiîncadruladministraţiei.
Orice membru al S.I.P. Jud. Hunedoara poate cere retragerea din sindicat.
Cererea de retragere se adresează consiliilor de conducere ale organizaţiilor
sindicale afiliate S.I.P. Jud. Hunedoara. Retragerea nu dă dreptul la nici un fel
de despăgubiri.
Orice organizaţie sindicală afiliată la S.I.P. Jud. Hunedoara, ai cărei membri au
hotărât aceasta, poate cere retragerea din S.I.P. Cererea de retragere se
adresează Consiliului Judeţean al S.I.P. însoţită de copia procesului verbal al
adunării generale în care s-a hotărât aceasta. Retragerea nu dă dreptul la nici
un fel de despăgubiri.
O persoana sau o organizaţie sindicală afiliată poate face parte, în acelaşi timp,
numai dintr-un singur sindicat.
Nimeni nu poate fi constrâns să facă parte sau nu, ori să se retragă sau nu dintrun sindicat.
Calitatea de membru se pierde prin:
a) retragerea persoanei sau a organizaţiei prin libera voinţă a acesteia;
b) neplata cotizaţiei pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-un an
calendaristic, sau întârzieri repetate în achitarea acesteia;
c) după epuizarea modalităţilor prevăzute la capitolul VI.
Organizaţiile sindicale afiliate sunt cele prevăzute în anexa nr. I.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE MEMBRILOR S.I.P.
Art.19
Art.20

Art.21
Art.22
Art.23
Art.24
Art.25
Art.26

Organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii în deplina autonomie, pe baza
statutelor proprii şi cu respectarea prezentului statut.
Alegerea în mod liber a delegaţilor pentru Conferinţa Judeţeana, a
reprezentanţilor în Consiliul Judeţean al S.I.P., participarea acestora la luarea şi
îndeplinirea deciziilor.
Exprimarea liberă a opiniilor în toate organismele sindicatului.
Exercitarea dreptului de control asupra activităţii sindicatului prin votul
delegaţilor şi reprezentanţilor în Conferinţa Judeţeană şi Consiliul Judeţean.
Participarea la elaborarea unor proiecte de acte normative de interes local sau
general.
Să fie sprijiniţi material în exercitarea profesiei.
Să constituie case de ajutor proprii.
Să editeze şi să tipărească publicaţii proprii în vederea creşterii nivelului de
cunoaştere a membrilor şi pentru apărarea intereselor acestora.
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Art.27

Art.28
Art.29
Art.30

Să înfiinţeze, în condiţiile legii, şi să administreze în interesul membrilor săi
unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale,
unităţi economico-sociale, comerciale.
Să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi.
Să se retragă oricând din sindicat fără a arata motivele retragerii.
Membrii organelor de conducere ale S.I.P. Hunedoara precum şi orice membru
de sindicat cu o activitate sindicală deosebită pot primi indemnizaţii şi prime
conform precizărilor din anexa nr. II.

CAPITOLUL V - OBLIGAŢIILE MEMBRILOR S.I.P.
Art.31
Art.32
Art.33
Art.34
Art.35
Art.36

Să respecte Statutul sindicatului.
Să participe la activităţile sindicatului şi organismelor sale.
Să achite cotizaţia stabilită.
Să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii sindicatului sau celorlalţi
membri ai sindicatului.
Să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii sindicatului; să încurajeze
salariaţii din învăţământ să devină membri ai sindicatului.
Să acorde sprijin celorlalţi membri ai sindicatului.

CAPITOLUL VI – SANCŢIUNI
Art.37

Art.38

Art.39

Pentru nerespectarea obligaţiilor statutare de către membri sau organizaţiile
membre se prevăd următoarele sancţiuni:
a) atenţionarea;
b) suspendarea temporară;
c) excluderea.
Decizia cu privire la sancţiune se ia de către consiliile de conducere ale
organizaţiilor sindicale afiliate sau Consiliul Judeţean, după caz, cu 2/3 din
totalul voturilor exprimate.
Persoana sau organizaţia sancţionată poate depune contestaţie, după caz, la
Consiliul Judeţean sau Conferinţa Judeţeană.

CAPITOLUL VII – COTIZAŢIILE
Art.40

Art.41

Art.42

Cotizaţia lunară plătită de fiecare membru al S.I.P. este de 1% din salariul brut
realizat. Această cotizaţie se va reţine pe statul de plată şi se va vărsa în contul
organizaţiilor sindicale afiliate sau în contul organizaţiei judeţene.
Organizaţiile sindicale afiliate vor depune în contul S.I.P. Jud. Hunedoara 1/2
din valoarea cotizaţiei lunare. Contabilul fiecărei organizaţii locale afiliate va
face această depunere până cel mai târziu la sfârşitul lunii următoare celei
pentru care s-a făcut depunerea.
Orice organizaţie sindicală afiliată, care întârzie plata cotizaţiei, va fi pusă în
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discuţia Consiliului Judeţean. Neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv
atrage după sine pierderea calităţii de membru. Cererea de reafiliere nu va fi
pusă în discuţia Consiliului Judeţean decât după plata integrală a cotizaţiei
restante.
CAPITOLUL VIII - ORGANELE DE CONDUCERE
Art.43

Art.44
Art.45

Art.46

Art.47

Art.48

Art.49

Organele de conducere ale S.I.P. Judeţul Hunedoara sunt: Conferinţa
Judeţeană, Consiliul Judeţean, Consiliul Liderilor, Biroul Executiv al Consiliului
Judeţean, Comisia de Cenzori.
Conferinţa Judeţeană este organul suprem de conducere al sindicatului.
Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţii desemnaţi de organizaţiile
sindicale afiliate în conformitate cu norma de reprezentare de 1 delegat la 2540 membri; Consiliul Judeţean decide, întemeiat, asupra normei de
reprezentare. În condiţii excepţionale poate decide o altă normă de
reprezentare, dar nu mai mare de 1 delegat la 40 persoane.
Conferinţa Judeţeană se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 4 ani, sau în
şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului
Judeţean, cu majoritate simplă de voturi, sau la solicitarea a 1/3din numărul
membrilor Consiliului Judeţean şi îşi desfăşoară lucrările conform
Regulamentului din Anexa IV.
Data, locul organizării şi ordinea de zi se stabilesc cu cel puţin 30 de zile înainte.
În cazuri excepţionale, Conferinţa Judeţeană poate fi convocată cu 15 zile
înainte, cu o ordine de zi cunoscută de organizaţiile sindicale afiliate.
Conferinţa Judeţeană se poate desfăşura şi poate lua hotărâri numai în
condiţiile în care sunt prezenţi cel puţin 2/3 din delegaţii desemnaţi de
organizaţiile sindicale afiliate. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a
voturilor valabil exprimate.
Conferinţa Judeţeană are următoarele competenţe:
a) aprobă sau modifică statutul S.I.P. Hunedoara;
b) hotărăşte asupra principiilor, orientărilor fundamentale ale activităţii
sindicale;
c) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean,
Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori; validează hotărârile Consiliului
Judeţean de afiliere sau dezafiliere la federaţii de ramură;
d) validează cererile de afiliere care au fost aprobate de Consiliul Judeţean,
analizează şi se pronunţă asupra contestaţiilor persoanelor sau organizaţiilor
ale căror cereri de afiliere au fost respinse sau care au fost sancţionate;
e) alege prin vot secret preşedintele S.I.P. Jud. Hunedoara pe baza
candidaturilor depuse înaintea începerii lucrărilor conferinţei sau pe baza
propunerilor făcute de delegaţii la Conferinţa Judeţeană; secretariatul va
reţine numai acele candidaturi sau propuneri susţinute de cel puţin o
organizaţie zonală; vor fi reţinute doar candidaturile sau propunerile
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Art.50
Art.51

Art.52
Art.53

Art.54

Art.55

pentru persoane cu activitate sindicală recunoscută, neimplicate politic şi
care anterior să nu fi adus prejudicii morale şi materiale sindicatului;
f) alege membrii Comisiei de Cenzori.
Consiliul Judeţean şi Consiliul Liderilor sunt organe de conducere colectivă ale
sindicatului între două sesiuni ordinare ale Conferinţei Judeţene.
a) Consiliul Judeţean este format din liderii sindicali ai organizaţiilor sindicale
afiliate, precum şi alţi reprezentanţi aleşi de organizaţiile sindicale afiliate
respectând norma de reprezentare de 1 reprezentant la 250 membri.
b) Consiliul Liderilor este format din liderii sindicali ai organizaţiilor sindicale
afiliate.
Membrii Biroului Executiv sunt membri de drept ai Consiliului Judeţean şi ai
Consiliului Liderilor.
Consiliu Judeţean şi Consiliul Liderilor se întrunesc în şedinţe ordinare o dată
pe trimestru, respectiv o dată pe lună sau în şedinţe extraordinare ori de câte
ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv cu majoritate simplă de voturi
sau la solicitarea a 1/3din numărul membrilor săi.
Consiliul Judeţean şi Consiliul Liderilor se pot desfăşura şi pot lua hotărâri
numai in condiţiile în care sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii lor.
Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor valabil exprimate cu excepţia
celor altfel prevăzute de prezentul statut.
1) Consiliul Judeţean are următoarele competenţe:
a) conduce sindicatul între două sesiuni ordinare ale Conferinţei
Judeţene;
b) îndeplineşte hotărârile adoptate de Conferinţa Judeţeana;
c) elaborează programului anual de activitate;
d) reglementează şi rezolvă problemele de interes general;
e) decide cu 2/3din voturi declanşarea unui conflict de muncă;
f) decide asupra cererilor de afiliere sau cazurilor de excludere;
g) se pronunţă asupra contestaţiilor persoanelor sau organizaţiilor
sancţionate de consiliile de conducere ale organizaţiilor de zonă;
h) stabileşte individual şi pe funcţii membrii Biroului Executiv pe baza
propunerilor făcute de preşedintele ales de Conferinţa Judeţeană;
i) se pronunţă asupra activităţii Biroului Executiv şi a membrilor
acestora;
j) în cazul în care constată încălcări ale statutului sau neîndeplinirea
sarcinilor poate decide cu 2/3 din voturile valabil exprimate
excluderea şi înlocuirea unui membru al Biroului Executiv;
k) în cazul în care se decide înlocuirea preşedintelui S.I.P. Jud. Hunedoara,
numeşte cu minim 2/3din voturi un preşedinte interimar care va avea
ca principala misiune organizarea în termen de maxim 3 luni a unei
Conferinţe Judeţene extraordinare;
l) poate decide convocarea unei Conferinţe Judeţene extraordinare cu
majoritate simplă de voturi sau la solicitarea scrisa a 1/3din numărul
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Art.56
Art.57
Art.58
Art.59

Art.60

Art.61

membrilor;
m) fixează salariile, indemnizaţiile şi plafonul cheltuielilor curente pe baza
propunerilor făcute de Biroul Executiv;
n) examinează şi se pronunţă lunar asupra situaţiei financiare a
sindicatului;
o) convocă Conferinţa Judeţeană în sesiune ordinară şi extraordinară,
stabileşte data, locul de desfăşurare, ordinea de zi şi comisiile de lucru;
p) împuterniceşte Biroul Executiv să poarte discuţii privind modalitatea
de asociere în federaţii pe ramură;
r) hotărăşte asupra modalităţilor de afiliere sau dezafiliere la o federaţie
de ramură;
s) membrii Consiliului Judeţean nu desfăşoară activităţi politice în cadrul
organizaţiei.
2) Consiliul Liderilor are următoarele competenţe:
a) conduce sindicatul între două şedinţe ordinare ale Consiliului
Judeţean;
b) îndeplineşte hotărârile adoptate de Conferinţa Judeţeana;
c) reglementează şi rezolvă problemele de interes general;
d) se pronunţă asupra activităţii Biroului Executiv şi a membrilor
acestora;
e) examinează şi se pronunţă lunar asupra situaţiei financiare a
sindicatului;
f) membrii Consiliului Judeţean nu desfăşoară activităţi politice în cadrul
organizaţiei.
Biroul Executiv este organul de conducere al sindicatului între două şedinţe
ordinare ale Consiliului Judeţean.
Biroul Executiv este format din preşedinte, secretar general şi 3vicepreşedinţi.
Secretarul general şi vicepreşedinţii vor fi stabiliţi de Consiliul Judeţean pe
baza propunerilor făcute de preşedintele S.I.P. Jud. Hunedoara.
Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe lună, sau în şedinţe
extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la
solicitarea a 1/3din numărul membrilor săi.
Biroul Executiv se poate desfăşura şi poate lua hotărâri numai în condiţiile în
care sunt prezenţi cel puţin 2/3din membrii săi. Hotărârile se iau cu majoritate
simplă a voturilor valabil exprimate cu excepţia celor altfel prevăzute de
prezentul statut.
Biroul Executiv are următoarele competenţe:
a) asigură conducerea sindicatului între şedinţele Consiliului Judeţean;
b) îndeplineşte hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean:
c) reprezintă sindicatul în negocieri, medieri, concilieri, litigii de muncă,
revendicări etc. cu organele administraţiei de stat (I.S.J., Prefectură,
Primărie, Consiliu Local, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială etc.) şi în
relaţiile cu mass-media;
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Art.62
Art.63

Art.64
Art.65

Art.66
Art.67

d) angajează personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii ;
e) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare; face propuneri
Consiliului Judeţean pentru stabilirea salariilor, indemnizaţiilor şi a
cheltuielilor curente;
f) convocă Consiliul Judeţean în şedinţe ordinare şi extraordinare;
g) adoptă sigla oficială şi antetul care să fie imprimate şi reproduse;
h) decide schimbarea sediului la o altă adresă;
I) analizează şi propune Consiliului Judeţean acorduri de colaborare cu alte
sindicate în scopul realizării obiectivelor de interes comun ale membrilor
de sindicat;
j) propune Consiliului Judeţean pentru sancţionare membri ai organelor de
conducere a sindicatului sau organizaţiilor sindicale afiliate care încalcă
prevederile statutului sau aduc prejudicii sindicatului;
k) membrii Biroului Executiv nu desfăşoară activităţi politice în cadrul
organizaţiei.
Comisia de Cenzori este organ unic de control în probleme economicofinanciare şi de patrimoniu ale sindicatului.
Comisia de Cenzori este compusă din 6 membri, care nu pot face parte şi din
alte organe de conducere ale S.I.P. Jud. Hunedoara, aleşi pentru o perioada de
4 ani de Conferinţa Judeţeană.
Comisia de Cenzori se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea Consiliului Judeţean.
Comisia de Cenzori are următoarele competenţe:
a) verifică anual şi ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Consiliului
Judeţean, activitatea financiară şi patrimoniul sindicatului;
b) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte asupra activităţii, în
şedinţele Consiliului Judeţean sau Conferinţei Judeţene.
Preşedintele este ales prin vot secret de Conferinţa Judeţeană pe o perioadă
de 4 ani.
Competenţele membrilor Biroului Executiv sunt:
1) Preşedintele S.I.P. Jud. Hunedoara:
a) propune spre validare Consiliului Judeţean membrii Biroului Executiv;
b) coordonează şi conduce activitatea Biroului Executiv;
c) realizează legătura operativă a organelor de conducere ale sindicatului
în relaţiile cu terţi;
d) are specimen de semnătură în bancă şi aprobă cheltuielile specifice în
normele de competenţă financiară ale sindicatului; prezintă lunar
Biroului Executiv şi Consiliului Judeţean situaţia financiară a sindicatului;
e) dispune în scris delegarea membrilor de sindicat pentru realizarea
unor sarcini specifice muncii sindicale conform Anexei nr. III.
2) Secretarul general al S.I.P. Jud. Hunedoara:
a) asigură legătura permanentă cu organizaţiile sindicale afiliate,
informarea operativă a acestora, inventariază problemele şi le
11

înaintează organelor de conducere;
b) organizează şedinţele Biroului Executiv şi Consiliului Judeţean,
coordonează întocmirea proceselor verbale, redactarea hotărârilor şi
comunicarea acestora în teritoriu;
c) coordonează întocmirea documentelor, seturilor de materiale etc.
necesare membrilor organelor de conducere şi comisiilor de negociere;
d) gestionează şi sistematizează circulaţia informaţiilor în cadrul S.I.P.
Jud. Hunedoara, coordonează evidenţa documentelor scrise intrate
sau ieşite din S.I.P. Jud. Hunedoara.
3) Vicepreşedinţii S.I.P. Jud. Hunedoara:
a) pe probleme profesionale;
b) pe probleme sociale;
c) pe probleme de imagine şi promovare.
CAPITOLUL IX – PATRIMONIUL
Art.68
Art.69

Art.70
Art.71

Patrimoniul S.I.P. Jud. Hunedoara este compus din bunuri mobile şi imobile,
precum şi din sume băneşti aflate în contul sindicatului.
Bunurile mobile sau imobile ale sindicatului provin din cotizaţii, pot fi
dobândite cu titlu gratuit sau oneros sau pot proveni din orice activităţi
aducătoare de profit desfăşurate de sindicat cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
Bunurile mobile sau imobile ale sindicatului vor fi înregistrate anual de o comisie
de inventariere numită de preşedinte şi verificate de Comisia de Cenzori.
Patrimoniul sindicatului este indivizibil şi netransmisibil cu excepţia situaţiilor
prevăzute la articolul 75.

CAPITOLUL X - DISPOZIII FINALE
Art.72

Art.73

Art.74

Art.75
Art.76

S.I.P. Jud. Hunedoara îşi elaborează reglementari proprii (anexe ale Statutului),
aprobate de către Consiliul Judeţean, privind organizaţiile sindicale afiliate,
organizarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti.
Divizarea, comasarea sau dizolvarea S.I.P. Jud. Hunedoara se poate face numai
de către Conferinţa Judeţeană, în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor
desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, în baza unei hotărâri adoptate cu
2/3din numărul voturilor valabil exprimate.
Operaţiile legate de divizare, comasare sau dizolvare se vor efectua de către o
comisie numită de Conferinţa Judeţeană. Comisia întocmeşte o documentaţie
privind distribuirea, transmiterea sau lichidarea patrimoniului sindicatului.
Decizia finală va fi luată de Conferinţa Judeţeană.
În cazul dizolvării sindicatului, patrimoniul se va împarte între organizaţiile de
zonă, proporţional cu partea de contribuţie la realizarea acestuia.
Acest Statut a fost adoptat de Conferinţa Judeţeană a S.I.P. Hunedoara din data
de 9 decembrie 2006.
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ANEXA I
ORGANIZAŢII SINDICALE AFILIATE

1. La data Conferinţei Judeţene, 09.12.2006, sunt recunoscute ca organizaţii sindicale
afiliate la S.I.P. JUDETUL HUNEDOARA următoarele:
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Deva (S.I.P. Deva)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar al Municipiului Hunedoara (S.I.P.
Hunedoara)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Petroşani (S.I.P. Petroşani)
- Sindicat Învăţământ Preuniversitar Orăştie (S.I.P. Orăştie)
- Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Zona Haţeg (S.I.P. Zona Haţeg)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Zona Brad (S.I.P. Zona Brad)
- Sindicatul Învăţământ Oraş Vulcan (S.I. Vulcan)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Petrila (S.I.P. Petrila)
- Sindicatul Învăţământ Uricani (S.I. Uricani)
- Sindicatul Învăţământ Oraş Lupeni (S.I. Lupeni)
- Sindicatul Liber al Liceului Industrial Simeria (S.L.L.I. Simeria)
- Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Ilia (S.I.P. Ilia)
- Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Călan (S.I.P. Călan)
- Sindicatul „Agora” Călan
- Sindicatul Liber al Cadrelor Didactice şi Salariaţilor din Învăţământul Special şi de
Ocrotire (S.L.C.D.S.Î.S.O)
2. Organizaţiile sindicale afiliate sunt conduse de Consilii Locale.
3. Consiliile Locale sunt formate din liderii grupelor sindicale constituite în unităţile de
învăţământ din zona respectivă.
4. Liderii grupelor sindicale sunt aleşi prin vot secret, de membrii de sindicat din
unitatea respectivă, pentru o perioada de 4 ani, de regulă înaintea Conferinţei
Judeţene.
5. Consiliile Locale îşi vor desemna prin vot secret un lider de zonă care face parte de
drept din Consiliul Judeţean.
6. Consiliile Locale vor desemna şi alţi reprezentanţi în Consiliul Judeţean
corespunzător unei norme de reprezentare de 1 la 250 membri.
7. Consiliile locale îşi vor alege propriile Comisii de Cenzori.
8. Comisia de Cenzori este compusă din 3membri, care nu pot face parte şi din alte
organe de conducere, aleşi pentru o perioadă de 4 ani de Consiliile Locale.
9. Comisia de Cenzori se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
Consiliului Local.
10. Comisia de Cenzori are următoarele competenţe:
a) verifică anual şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Local,
activitatea financiară şi patrimoniul sindicatului de zonă;
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b) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte asupra activităţii, în
şedinţele Consiliului Local.
11. Organizaţiile sindicale afiliate pot apela, pentru verificarea activităţii financiare şi a
patrimoniului propriu la Comisia de Cenzori a S.I.P. Jud. Hunedoara.
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ANEXA II
DREPTURILE BĂNEŞTI

1. În conformitate cu:
- articolul 25 şi 34) din Legea 54 / 2003, cu privire la sindicate;
- articolul 61 literele "d" şi "e", articolul 55 litera "m" din prezentul Statut:
Biroul Executiv angajează cu contracte de muncă lideri sindicali, contabil, secretar
sau alte categorii de personal.
2. Consiliul Judeţean aprobă, pe baza propunerilor făcute de Biroul Executiv:
- salarii;
- indemnizaţii;
- prime;
- ajutoare.
3. Salariile şi indemnizaţiile se acordă personalului angajat de S.I.P. Jud. Hunedoara cu
contract de muncă sau contract de muncă cu timp limitat.
4. Cuantumul salariilor şi indemnizaţiilor se va stabili, conform legilor după care este
plătit personalul similar din unităţile de învăţământ, de către Consiliul Judeţean pe
baza propunerilor făcute de Biroul Executiv.
5. Salariile şi indemnizaţiile vor fi plătite până la finalul fiecărei luni pentru activitatea
prestată în luna precedentă.
6. Personalul de conducere (liderii degrevaţi de normă didactică, preşedintele,
secretarul general, vicepreşedinţii) poate primi sume echivalente cu cele prevăzute
în Legea 127 / 1997 art.51 alin. 1 (55%, respectiv 45% din venitul brut
corespunzător funcţiei didactice).
7. Pentru persoanele degrevate de norma didactică se mai poate acorda:
a) o sumă care să acopere sporurile, prevăzute de Legea 128/1997, care se pierd
datorită degrevării;
b) o sumă care să acopere cheltuielile de navetă.
8. Liderii organizaţiilor sindicale afiliate pot primi sume nete egale cu 5 % din valoarea
cotizaţiei încasată de organizaţia respectivă.
9. Membrii Consiliului Judeţean care nu sunt lideri ai sindicatelor locale sau de zonă
pot primi sume al căror cuantum va fi aprobat de Consiliul Judeţean.
10. Dacă plăţile de la art. 9 şi 10 vor fi efectuate de S.I.P. Jud. Hunedoara, sindicatele
locale sau de zonă vor vira suplimentar sumele respective.
11. Primele se pot acorda tuturor membrilor de sindicat pentru activităţi sindicale
deosebite.
12. Consiliului Judeţean, pe baza propunerilor făcute de Biroul Executiv, se va pronunţa
asupra "activităţilor sindicale deosebite" şi va stabili cuantumul primelor.
13. Organizaţiile sindicale afiliate pot acorda trimestrial, semestrial sau anual prime
pentru liderii grupelor sindicale din unităţile de învăţământ din zona respectivă.
15

Frecvenţa plăţilor şi cuantumul primelor vor fi stabilite orientativ de Consiliul
Judeţean.
14. Ajutoarele sociale se pot acorda tuturor membrilor de sindicat.
15. Modul de acordare a acestora este precizat în Regulamentul de acordare a
ajutoarelor sociale (Anexa V).
16. În funcţie de evoluţia salariilor personalului din învăţământ, Consiliul Judeţean
poate modifica salariile, indemnizaţiile, primele şi ajutoarele prevăzute în această
anexă.
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ANEXA III
DREPTURI BĂNEŞTI PE PERIOADA DELEGĂRII ŞI DEPLASĂRII

1. Delegarea sau detaşarea membrilor S.I.P. Jud. Hunedoara se dispune în scris de
către preşedintele sindicatului.
2. Delegarea sau detaşarea membrilor S.I.P. Jud. Hunedoara se va face numai pentru
realizarea unor sarcini specifice muncii sindicale.
Indemnizaţia de delegare
3. Membrii S.I.P. Jud. Hunedoara aflaţi în delegare în localităţi situate la distanţe mai
mari de 5 km. de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă primesc, pentru
compensarea cheltuielilor personale, o indemnizaţie zilnică de delegare sau
detaşare.
4. Numărul zilelor calendaristice în care membrul de sindicat se află în delegare se
socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de
transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerânduse fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.
5. Pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi în cazul
delegării de mai multe zile, indemnizaţia se acordă proporţional cu timpul afectat
delegării numai dacă durata delegării este de cel puţin 06 ore (pentru o delegare de
06 -12 ore 50% din indemnizaţie, peste 12 ore - indemnizaţia întreagă).
6. În funcţie de evoluţia preţurilor de consum, Consiliul Judeţean al S.I.P. Hunedoara
va stabili cuantumul indemnizaţiilor de delegare sau detaşare.
7. Membrii S.I.P. Jud. Hunedoara trimişi în delegare au dreptul să primească un avans
în numerar.
Cheltuieli de transport
8. Membrii S.I.P. Jud. Hunedoara, delegaţi să îndeplinească sarcini specifice muncii
sindicale în condiţiile prevăzute la alineatul 3, au dreptul la decontarea cheltuielilor
de transport efectuate la ducere şi la înapoiere astfel:
a) cu avionul pe orice distanţă;
b) pe cale ferată, pe orice fel de tren după tariful clasei a II-a pe distanţe de până la
300 de km., după tariful clasei I pe distanţe mai mari de 300 de km. şi după tariful
vagonului de dormit în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte la distanţe
de peste 300 de km;
c) cu mijloace de transport în comun auto după tarifele stabilite pentru aceste
mijloace, cu mijloacele de transport ale unităţii sau cu autoturismul proprietate
personală cu încadrarea în consumurile de combustibil: 8 litri de benzină la 100
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km. parcurşi pentru perioada de vară şi 10 litri de benzină la 100 km. parcurşi
pentru perioada de iarnă;
d) pe căile de navigaţie fluvială după tariful clasei I.
Cheltuieli de cazare
9. Membrii S.I.P. Jud. Hunedoara, delegaţi să îndeplinească sarcini specifice muncii
sindicale în condiţiile prevăzute la alineatul 3şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei
de lucru în localitatea unde îşi au locul permanent de muncă, au dreptul la
decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative,
după cum urmează:
a) în structurile de primire turistice, în limita tarifelor practicate în structurile de 2
stele pentru un pat, în cameră cu baie şi televizor;
b) în situaţii deosebite, rezultate din declaraţii pe propria răspundere, în care, ca
urmare a imposibilităţii cazării în structurile de primire turistice de 2 stele sau de
confort mai redus, decontarea cheltuielilor de cazare se va face în limita tarifelor
de cazare practicate în hotelurile de 3stele pentru un pat în cameră cu baie şi
televizor;
c) în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură turistică de confort superior celei
de 3stele, se decontează numai 50 % din tariful de cazare perceput;
d) în structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile , cabane,
campinguri, sate de vacanţă, pensiuni, ferme agro-turistice destinate prin
construcţie cazării;
e) în situaţia în care cazarea se face la "particulari", decontul se face în condiţiile
prevăzute la alineatul 9 litera "a";
f) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi
contravaloarea acestuia.
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ANEXA IV
REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONFERINŢEI JUDEŢENE

Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1. Conferinţa se constituie din membrii Consiliului Judeţean şi delegaţii mandataţi
de membrii S.I.P Hunedoara, conform normei de reprezentare stabilită de art.
45 din Statut.
Art. 2. Conferinţa este statutar şi legal constituită, în condiţiile validării mandatelor a
2/3din numărul delegaţilor cu drept de vot.
Art. 3. În situaţia nerealizării prezenţei statutare, Conferinţa se va întruni în
următoarele 30 zile, fiind necesară prezenţa a cel puţin 1/2 plus 1 din delegaţi.
Art. 4. La Conferinţă participă, de drept, în calitate de raportori, membrii Comisiei de
Cenzori.
Art. 5. La Conferinţă pot participa invitaţi cu statut de observatori din partea unor
organizaţii sindicale din ţară şi străinătate, precum şi din partea unor instituţii
care au relaţii de colaborare cu S.I.P. Hunedoara.
Art. 6. Convocarea Conferinţei în şedinţe ordinare se face de către Consiliul Judeţean,
cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de începere a lucrărilor.
Art. 7. Convocarea Conferinţei în şedinţe extraordinare se face la cererea Consiliului
Judeţean, în maxim 15 de zile de la data emiterii hotărârii.
Capitolul II - Organizarea Conferinţei
Art. 8. Organizarea Conferinţei este de competenţa Consiliului Judeţean, care
stabileşte:
a. Componenţa nominală a Comitetului de organizare, Secretariatului şi a
următoarelor comisii:
- Comisia de organizare;
- Comisia de protocol;
- Comisia de validare a mandatelor şi numărarea a voturilor;
- Comisia pentru Statut;
b. Agenda de lucru a Conferinţei şi programul acesteia;
c. Locul de desfăşurare a lucrărilor Conferinţei;
d. Lista participanţilor:
- delegaţii organizaţiilor afiliate;
- invitaţi;
- observatori;
e. Bugetul alocat desfăşurării lucrărilor Conferinţei.
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Capitolul III - Atribuţiile şi competenţele comisiilor
Art. 9. Comitetul de organizare coordonează întreaga activitate şi are în subordine
următoarele comisii de lucru:
- Comisia de organizare;
- Secretariatul Conferinţei;
- Comisia de protocol;
- Comisia de validare a mandatelor şi numărare a voturilor;
- Comisia pentru Statut.
Art. 10.Comisia de organizare îşi desfăşoară activitatea pe toată perioada pregătirii,
organizării şi desfăşurării Conferinţei şi are în principal următoarele atribuţii şi
competenţe:
- asigurarea şi pregătirea sălii Conferinţei;
- asigurarea spaţiilor de cazare / masă pentru participanţi;
- asigurarea tuturor mijloacelor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării
Conferinţei (rechizite, mijloace de transport, aparatura de multiplicare, etc.);
- atragerea de sponsori;
- marcarea căilor de acces spre sălile de lucru;
- pregătirea spaţiilor pentru:
? elaborarea şi multiplicarea documentelor Conferinţei;
? post de prim ajutor;
? sală de protocol;
? comisii de lucru;
? bufet de incintă;
- asigură serviciile de sonorizare, înregistrare, audio-video, multiplicare,
tehnoredactare a materialelor, primiri şi transmiteri de informaţii prin
telefon, fax şi e-mail;
- întocmeşte lista delegaţiilor la Conferinţă în baza listelor transmise de către
membrii S.I.P. Hunedoara;
- pregăteşte mapele cuprinzând seturile cu materiale supuse dezbaterii
Conferinţei;
- asigură multiplicarea materialelor, altele decât cele prevăzute în mape;
- se ocupă de confecţionarea ecusoanelor pentru participanţii la Conferinţă,
astfel:
? delegaţi
- roşu
? invitaţi
- albastru
? invitaţi străini
- verde
? presă
- galben
Art. 11.Secretariatul Conferinţei îşi desfăşoară activitatea pe toată perioada pregătirii,
organizării şi desfăşurării Conferinţei, precum şi maximum 7 zile după
încheierea lucrărilor, pentru întocmirea tuturor documentelor rezultate din
Conferinţă şi are, în principal, următoarele atribuţii:
a. asigură întocmirea procesului-verbal privind desfăşurarea lucrărilor
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Conferinţei, înregistrarea audio şi video a acestora, cu personal de
specialitate;
b. urmăreşte aplicarea corectă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Conferinţei, abaterile constatate fiind comunicate Prezidiului;
c. colectează şi înaintează Prezidiului moţiunile depuse de participanţii la
Conferinţă.
Art. 12.Comisia de protocol asigură desfăşurarea normală a lucrărilor Conferinţei,
având, în principal, următoarele atribuţii:
a. transmite invitaţiile pentru Conferinţă, în ţară şi străinătate;
b. elaborează lista invitaţilor de presă acreditaţi;
c. primeşte corespondenţii de presă acreditaţi, invitaţii din ţară şi străinătate;
d. asigură distribuirea mapelor, ecusoanelor, a mandatelor pentru invitaţi şi
ziarişti;
e. organizează eventualele conferinţe de presă;
f. asigură programul invitaţilor străini;
g. elaborează şi distribuie buletinele de presă.
Art. 13.Comisia de validare a mandatelor şi numărarea a voturilor este formată din 7
persoane, îşi desfăşoară activitatea pe toată perioada lucrărilor Conferinţei şi
are următoarele atribuţii principale:
a. verifică prezenţa delegaţilor, invitaţilor şi observatorilor participanţi la
Conferinţă;
b. asigură distribuirea mapelor, ecusoanelor, a mandatelor pentru delegaţi la
intrarea în sală;
c. verifică respectarea prevederilor cu privire la desemnarea delegaţilor,
conform normei de reprezentare;
d. prezintă, la deschiderea lucrărilor sau/şi de câte ori se solicită de către
Prezidiul Conferinţei, Raportul privind validarea mandatelor;
e. asigură şi validează numărarea voturilor în cazurile solicitate de Prezidiul
Conferinţei.
Art. 14.Comisia pentru Statut este formată din 3persoane, îşi desfăşoară activitatea pe
toată perioada pregătirii şi desfăşurării Conferinţei şi are următoarele atribuţii
principale:
a. formulează propuneri de modificare a Statutului S.I.P. Hunedoara
corespunzător modificărilor legislative care impun acest lucru şi/sau pentru
adaptarea Statutului la modificările apărute în viaţa organizaţiei;
b. adună propunerile de modificare a Statutului primite de la membrii
organizaţiei şi le introduc în materialul care va fi prezentat Conferinţei;
c. prezintă şi motivează Conferinţei propunerile de modificare a Statutului;
d. supun votului Conferinţei propunerile de modificare a Statutului.
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Capitolul IV - Modul de desfăşurare a lucrărilor
Art. 15. Lucrările Conferinţei sunt prezidate de Biroul Executiv. Preşedintele conduce
lucrările Conferinţei pe toată durata desfăşurării acestora.
Art. 16. Prezidiul va supune spre aprobare participanţilor Agenda de lucru a Conferinţei
şi Programul de desfăşurare a acesteia.
A. Mandatul
Art. 17. Atribuirea mandatului de delegat la Conferinţă se face de către Comisia de
validare a mandatelor şi numărare a voturilor conform situaţiei centralizată de
către Secretariatul Conferinţei în baza listelor prezentate de către organizaţiile
membre. Validarea mandatelor se face obligatoriu la începutul lucrărilor
Conferinţei.
Art. 18. Mandatul validat asigură delegatului următoarele drepturi:
- dreptul de înscriere la cuvânt;
- dreptul de a participa la vot;
- dreptul de a prezenta moţiuni, amendamente şi propuneri de rezoluţii.
B. Dreptul la cuvânt
Art. 19. Dreptul la cuvânt îl au numai delegaţii mandataţi, iar cu aprobarea Prezidiului şi
invitaţii.
Art. 20. Fiecare delegat se poate înscrie la cuvânt o singură dată pentru fiecare
problemă abordată din Agenda de lucru a Conferinţei.
Art. 21. Fiecare delegat înscris la cuvânt are la dispoziţie 3 minute pentru fiecare
problemă abordată, cu excepţia cazului în care Prezidiul decide altfel.
Art. 22. Delegaţii pot face interpelări numai la dezbaterea problemelor prevăzute în
Agenda de lucru a Conferinţei.
Art. 23. O problemă, odată votată şi aprobată, nu se va mai supune revotării. Toate
amendamentele care tratează diferit aceeaşi problemă, vor fi discutate în
paralel şi vor fi supuse votului, o singură dată.
C. Votul
Art. 24. Conferinţa hotărăşte cu jumătate plus unu din numărul voturilor valabil
exprimate cu excepţia cazurilor prevăzute expres de Statut.
Art. 25. Votul se exprimă în mod liber şi deschis, cu excepţia alegerilor sau în cazurile
solicitate expres de către Plenul Conferinţei.
Art. 26. Conferinţa poate decide cu majoritate simplă, exprimarea prin vot secret şi în
alte situaţii.
Art. 27. Procedura votului deschis se desfăşoară prin ridicarea mandatului, majoritatea
simplă decizând rezultatul votului.
Art. 28. În caz de balotaj, la exercitarea votului deschis, se va proceda la revotare.
Art. 29. În cazurile exercitării votului secret, Conferinţa poate completa Comisia de
numărare şi validare a voturilor, cu persoane din rândul delegaţilor mandataţi.
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Art.30. Delegaţii la Conferinţă îşi vor exercita individual votul secret, în conformitate cu
instrucţiunile de votare, pe buletine de vot ştampilate, primite de la Comisia de
validare a mandatelor şi numărare a voturilor.
Art. 31. Buletinele de vot vor fi depuse în urna sigilată, în prezenţa membrilor Comisiei
de validare şi numărare a voturilor.
Capitolul V - Moţiuni, rezoluţii şi amendamente
Art. 32. Moţiunile, amendamentele şi rezoluţiile înaintate în scris Conferinţei vor fi
preluate de Secretariatul Conferinţei, cu excepţia celor de procedură. Acestea
vor fi verificate dacă respectă problematica Conferinţei după care vor fi
înaintate pentru a fi supuse dezbaterii participanţilor.
Art. 33. În cazurile în care sunt mai multe amendamente, Prezidiul va stabili ordinea în
care acestea vor fi dezbătute şi supuse votului Conferinţei.
Art. 34. Fiecare amendament poate fi retras de delegatul care l-a propus.
Art. 35. Moţiunile de procedură vor fi depuse, în scris, în numele delegatului sau
delegaţiei, numai la Prezidiul Congresului.
Art. 36. Prin moţiune de procedură se înţelege:
a. moţiuni care solicită revenirea la o anumită problemă a Agendei de lucru;
b. moţiuni care propun amânarea discutării sau examinării unei probleme din
Agenda de lucru;
c. moţiuni care propun suspendarea şedinţei;
d. moţiuni care propun trecerea la votarea unei probleme din Agenda de lucru;
e. moţiuni care propun trecerea la următorul punct al Agendei de lucru;
f. moţiuni care atenţionează asupra nerespectării Statutului sau a
Regulamentului.
Art. 37. Nici o moţiune, amendament sau rezoluţie nu va fi declarată adoptată, dacă nu
se întruneşte numărul majoritar de voturi.
Capitolul VI - Depunerea candidaturilor
Art. 38. Candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi membri ai Comisiei de Cenzori
vor fi depuse şi înregistrate la Secretariatul S.I.P. Hunedoara cu minim 5 zile
înainte de Conferinţă.
Art. 39. Candidaţii vor depune la Secretariatul S.I.P. Hunedoara un dosar care va
cuprinde următoarele:
- cerere de candidatură;
- curriculum vitae;
- mandat scris de susţinere a candidaturii din partea unei organizaţii membre;
- certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere.
Art. 40. Dosarele candidaţilor vor fi predate, cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor
Conferinţei, Comisie de validare a mandatelor şi numărare a voturilor.
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Capitolul VII - Dispoziţii finale
Art. 41. Obiecţiile cu privire la prezenţa în sală a unui delegat, invitat sau observator vor
fi înaintate Secretariatului Conferinţei, iar după verificare, concluziile vor fi
înaintate Prezidiului Conferinţei cu informaţiile corespunzătoare.
Prezidiul Conferinţei va supune obiecţiile respective dezbaterii şi votului
participanţilor pentru a hotărî acceptarea sau neacceptarea obiecţiilor
prezentate.
Art. 42. Prezidiul Conferinţei poate supune recuzarea delegatului care nu respectă
normele de etică şi prevederile prezentului regulament.
Art. 43. În calitatea de organism de conducere a Conferinţei, Prezidiul poate lua măsuri
care să asigure desfăşurarea coerentă a lucrărilor şi respectarea timpului afectat
fiecărei probleme din Agenda de lucru, conform programului.
Art. 44. Prezentul regulament a fost adoptat de către Consiliul Judeţean al S.I.P.
Hunedoara reunit în şedinţa ordinară din 25.10.2006 şi intră în vigoare imediat
după adoptare.
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ANEXA V
REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR SOCIALE

Dispoziţii generale
1. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Judeţul Hunedoara prin organizaţiile sindicale
afiliate acordă membrilor săi ajutoare sociale în limita unui fond repartizat ca atare
în bugetul de venituri şi cheltuieli al sindicatului, reprezentând 30 % din totalul
veniturilor.
2. Ajutoarele sociale se acordă o singură dată pe an, cu excepţia ajutorului de deces
sau a situaţiilor deosebite.
3. Se pot acorda ajutoare sociale pentru:
a. deces;
b. refacerea sănătăţii;
c. alte situaţii deosebite, grave.
4. Pentru a beneficia de ajutor social, un membru de sindicat trebuie să:
a. să fie membru al organizaţiei de minimum 6 luni;
b. să aibă achitată la zi cotizaţia de membru;
c. să fie în una din situaţiile de la art. 3.
5. Pentru acordarea unui ajutor social se depun la sediul organizaţiei sindicale afiliate
următoarele documente: a. cerere; b. acte justificative (certificat de naştere,
căsătorie, deces, medicale, declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar
etc.) în xerocopie, funcţie de tipul de ajutor social solicitat; c. viza liderului grupei
sindicale.
6. Consiliile Locale ale organizaţiilor sindicale afiliate analizează şi aprobă cererile de
ajutor social în fiecare lună.
Cuantumul ajutoarelor sociale
7. Se acordă ajutoare sociale pentru deces după cum urmează:
a. decesul membrului de sindicat;
b. decesul soţului/soţiei/copilului membrului de sindicat;
c. decesul unui alt membru al familiei aflat în întreţinerea acesteia (părinţi, socri
etc.).
8. Se acordă ajutoare sociale pentru refacerea sănătăţii membrului de sindicat după
cum urmează:
a. afecţiuni grave, operaţii complexe, spitalizare peste 28 zile etc.;
b. afecţiuni, intervenţii cu grad de dificultate mediu, spitalizare peste 14 zile etc.;
9. Se pot acorda ajutoare sociale şi pentru alte situaţii deosebite, grave. Cuantumul
acestor ajutoare va fi stabilit, în funcţie de gravitatea situaţiei, de Consiliile Locale,
dar nu poate depăşi cuantumul ajutorului de deces.
10. Se pot acorda ajutoare sociale, la cererea organizaţiilor sindicale afiliate, în situaţii
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deosebite, de către organizaţia judeţeană. Cuantumul acestor ajutoare va fi stabilit,
în funcţie de gravitatea situaţiei, de către Consiliul Judeţean al S.I.P. Hunedoara.
Dispoziţii finale
11. Consiliile Locale ale organizaţiilor sindicale afiliate şi Consiliul Judeţean vor analiza
cu discernământ solicitările de ajutoare sociale, luând în considerare faptul că poate
fi returnat sub această formă maximum 30 % din totalul sumelor reprezentând
cotizaţia grupei sindicale respective. În cazul în care acest cuantum este depăşit,
solicitările de ajutoare sociale vor fi amânate pentru luna următoare.
12. Cererile respinse vor fi motivate potrivit analizei efectuate în şedinţele Consiliilor
Locale sau Consiliului Judeţean.
13. În funcţie de evoluţia salariilor personalului din învăţământ, Consiliul Judeţean al
S.I.P. Hunedoara poate modifica cuantumul ajutoarelor sociale prevăzute în acest
Regulament.
14. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean din data de
29.11.2006.
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ANEXA VI
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢELOR DE ALEGERI

Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament stabileşte modalităţile de desfăşurare a şedinţelor de alegeri la
nivelul grupelor sindicale din unităţile de învăţământ şi organizaţiilor sindicale afiliate.
2. Regulamentul este in concordanţă cu Statutul S.I.P. Jud. Hunedoara (Capitolul VIII –
Organele de conducere şi Anexa Nr. I – Organizaţiile sindicale afiliate) şi face parte
integrantă din acesta.
3. Nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul sindicatului: conducătorii unităţilor de
învăţământ, inspectorii şcolari sau de specialitate, persoanele care anterior au adus
prejudicii morale sau materiale sindicatului.
Desfăşurarea alegerilor în grupele sindicale
4. O dată la patru ani se vor desfăşura şedinţe de alegeri a liderilor şi viceliderilor
grupelor sindicale din unităţile de învăţământ.
5. Şedinţele vor fi convocate şi organizate de liderul în exerciţiu al grupei sindicale. La
şedinţe vor participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale ierarhic superioare.
6. Candidaturile se vor depune în scris la sediul organizaţiei de zonă până în preziua
şedinţei de alegeri. Se pot face propuneri şi în cadrul şedinţei de alegeri.
7. Şedinţele de alegeri se pot desfăşura numai în condiţiile în care sunt prezenţi cel
puţin din membrii de sindicat din unitatea respectivă. În situaţia nerealizării
prezenţei statutare, şedinţa se va reorganiza în termen de o săptămână.
8. Liderii grupelor sindicale se aleg prin vot secret. Vor fi declaraţi aleşi, candidaţii care
vor obţine cel puţin plus 1 din voturile exprimate.
9. Desfăşurarea şedinţelor de alegeri precum şi rezultatele votului vor fi consemnate
în procese verbale care vor fi semnate de toţi participanţii la şedinţă.
Desfăşurarea alegerilor în organizaţiile sindicale afiliate
10. Sunt recunoscute ca organizaţii sindicale afiliate la S.I.P. Judeul Hunedoara
următoarele:
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Deva (S.I.P. Deva)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar al Municipiului Hunedoara (S.I.P.
Hunedoara)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Petroşani (S.I.P. Petroşani)
- Sindicat Învăţământ Preuniversitar Orăştie (S.I.P. Orăştie)
- Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Zona Haţeg (S.I.P. Zona Haţeg)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Zona Brad (S.I.P. Zona Brad)
- Sindicatul Învăţământ Oraş Vulcan (S.I. Vulcan)
- Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Petrila (S.I.P. Petrila)
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-

Sindicatul Învăţământ Uricani (S.I. Uricani)
Sindicatul Învăţământ Oraş Lupeni (S.I. Lupeni)
Sindicatul Liber al Liceului Industrial Simeria (S.L.L.I. Simeria)
Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Ilia (S.I.P. Ilia)
Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Călan (S.I.P. Călan)
Sindicatul „Agora” Călan
Sindicatul Liber al Cadrelor Didactice şi Salariaţilor din Învăţământul Special şi de
Ocrotire (S.L.C.D.S.Î.S.O)
11. Organizaţiile sindicale afiliate sunt conduse de consilii locale. Acestea sunt formate
din liderii grupelor sindicale constituite în unităţile de învăţământ din zona
respectivă.
12. O dată la patru ani se vor desfăşura şedinţe de alegeri a:
- liderilor organizaţiilor sindicale afiliate;
- reprezentanţilor acestora în Consiliul Judeţean al S.I.P. Hunedoara;
- membrilor comisiilor de cenzori.
13. Şedinţele vor fi convocate şi organizate de liderul în exerciţiu al organizaţiei sindicale
afiliate.Laşedinţevaparticipaşiunreprezentantdinconducereasindicatuluijudeţean.
14. Candidaturile se vor depune în scris la sediul S.I.P. Judeţul Hunedoara (fax: 0254
211642, 0254 232350 sau e-mail: sip@siphd.ro) până în preziua şedinţei de alegeri.
În cazul în care nu sunt depuse candidaturi în termenul prevăzut, se vor face
propuneri în cadrul şedinţei de alegeri. Vor fi reţinute numai acele candidaturi sau
propuneri pentru persoanele cu activitate sindicală recunoscută (lideri ai grupelor
sindicale, organizaţiilor de zonă, judeţene sau naţionale cel puţin 1 an) şi care
îndeplinesc condiţiile de la art. 3.
15. Şedinţele de alegeri se pot desfăşura numai în condiţiile în care sunt prezenţi cel
puţin din membrii consiliului local respectiv. În situaţia nerealizării prezenţei
statutare, şedinţa se va reorganiza în termen de o săptămână.
16. Liderii organizaţiilor sindicale afiliate se aleg prin vot secret. Vor fi declaraţi aleşi,
candidaţii care vor obţine cel puţin
plus 1 din voturile exprimate. Liderii
organizaţiilor sindicale afiliate fac parte de drept din Consiliul Judeţean al S.I.P.
Hunedoara.
17. Consiliile Locale vor desemna prin vot secret şi alţi reprezentanţi în Consiliul Judeţean
al S.I.P. Hunedoara, corespunzător unei norme de reprezentare de 1 la 250 membri.
18. Consiliile locale îşi vor alege propriile comisii de cenzori. Acestea sunt formate din 3
membri, care nu pot face parte şi din alte organe de conducere ale sindicatului.
19. Desfăşurarea şedinţelor de alegeri precum şi rezultatele votului vor fi consemnate
în procese verbale care vor fi semnate de toţi participanţii la şedinţă.
20. Organizaţiile sindicale afiliate pot aduce modificări prezentului regulament, fără a
intra în contradicţie cu obiectivele S.I.P. Jud. Hunedoara.
Dispoziţii finale
21. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean al S.I.P.
Hunedoara din data de 29.11.2006.
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STRATEGIA S.I.P. HUNEDOARA
PENTRU PERIOADA 2006-2010
Obiectivul principal
În condiţiile trecerii la un sistem descentralizat, S.I.P. Judeţul Hunedoara îşi propune
păstrarea şi îmbunătăţirea capacităţii organizaţiei de a apăra, promova şi reprezenta
interesele membrilor de sindicat în relaţia cu ceilalţi parteneri de dialog şi negociere.
Obiectivele specifice
(necesar a fi atinse pentru realizarea obiectivului principal)
Desfăşurarea activităţilor specifice domeniului sindical astfel încât organizaţia să
răspundă cât mai eficient la problemele generate de procesul de descentralizare
a sistemului de învăţământ.
O2 Crearea de noi departamente, pentru profesionalizarea activităţii sindicale
(juridic, consiliere).
O3 Creşterea capacităţii de dialog şi negociere a S.I.P. Judeţul Hunedoara la toate
nivelurile.
O4 Colaborarea şi consultarea reciprocă, pe principii de egalitate şi independenţă,
cu toate forţele sociale şi politice pentru promovarea intereselor membrilor de
sindicat, mai ales în plan legislativ.
O5 Dezvoltarea de programe/proiecte pentru îmbunătăţirea nivelului de informare
şi pregătire al membrilor de sindicat în ceea ce priveşte problemele sindicale şi
cele profesionale.
O6 Promovarea unor raporturi deschise între organizaţiile sindicatele afiliate;
dezvoltarea şi consolidarea colaborării cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din
ţările vecine.
O7 Asigurarea resurselor financiare; utilizarea acestora cu discernământ;
identificarea unor resurse financiare suplimentare care să permită abordarea
unor proiecte consistente.
O8 Dezvoltarea bazei materiale a organizaţiei pentru creşterea calităţii activităţii
sindicale şi asigurarea unor condiţii calitativ crescute.
O9 Creşterea numărului de membri de sindicat prin câştigarea încrederii salariaţilor
în sindicat şi în liderii acestuia.
O10 Crearea unei imagini pozitive a sindicatului şi promovarea acesteia.
O1

Mijloace de realizare
(acţiuni concrete)
A1

Adaptarea structurii organizatorice la schimbările determinate de descentralizarea sistemului de învăţământ.
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A2
A3

A4

A5
A6
A7
A8

A9

A10

A11
A12

A13
A14
A15
A16
A17
A18

Angajarea de personal de specialitate sau colaboratori: consilier juridic, consilieri
pe probleme financiare, de comunicare şi imagine.
Întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie ale structurilor de conducere ale
S.I.P. Judeţul Hunedoara (consiliul judeţean, consilii ale sindicatelor de zonă) şi
ale F.S.I. „Spiru Haret”.
Organizarea corespunzătoare a şedinţelor grupelor sindicale din unităţile de
învăţământ (ordine de zi, prezentarea unei informări scrise, dezbatere reală a
problemelor supuse atenţiei, transmiterea informaţiilor în ambele sensuri).
Crearea unor puncte de informare sindicală în toate unităţile de învăţământ.
Informarea permanentă a membrilor de sindicat, prin materiale scrise şi prin
intermediul site-ului, pe teme profesionale, sindicale, legislative.
Organizarea unor sondaje de opinie, anchete sociologice, referendum-uri pentru
o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere ale membrilor de sindicat.
Participarea reprezentanţilor S.I.P. Judeţul Hunedoara la toate formele dialogului
social cu ceilalţi parteneri (consilii locale, primării, I.S.J., Prefectură, Consiliul
Judeţean etc.); promovarea argumentată a intereselor membrilor de sindicat.
Declanşarea unor acţiuni sindicale în cazul în care transpunerea în practică a
strategiei S.I.P. Judeţul Hunedoara nu poate fi realizată pe calea negocierilor.
Participarea la acţiunile federaţiei sindicale naţionale.
Organizarea unor cursuri de educaţie şi formare sindicală prin care se va realiza
instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor
sindicatelor organizaţiilor afiliate şi a liderilor grupelor sindicale.
Schimburi de experienţă între sindicatele afiliate şi grupelor sindicale din unităţi
de învăţământ şi structuri similare din alte judeţe.
Organizarea unor „caravane sindicale” (lideri proprii, lideri de la alte sindicate din
învăţământ sau din alte domenii, jurişti etc.); informarea pe teme specifice
(legislaţia muncii, legislaţie sindicală, mod de negociere etc.) a liderilor din
consiliile locale ale sindicatelor afiliate şi a membrilor din grupele sindicale din
unităţile de învăţământ.
Dotarea sediilor sindicatelor de zonă cu calculatoare; conectarea la internet;
dezvoltarea sistemului de transmitere a informaţiilor prin e-mail.
Obţinerea în proprietate a Casei învăţătorului din localitatea Vaţa de Jos;
amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber şi concediilor.
Cumpărarea unor mijloace de transport.
Atragerea unor sponsorizări/donaţii.
Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe etc.
Organizarea de evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferinţe etc.) pentru
informarea corectă a partenerilor sociali şi a opiniei publice.
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A1
A8
A9
A2
A3
A4
A7
A8
A12
A8
A4
A5
A6
A10
A11
A13
A11
A12
A2
A16
A13
A14
A15
A4
A5
A6
A7
A 12
A 17
A18

O1

O 10

O9

O8

O7

O6

O4
O5

O2
O3

Mijloace de
realizare

Obiective
specifice
Responsabilită i
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv, Consiliile Locale
- Consiliul Judeţean
- Consiliul Judeţean
- Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv, Consiliile Locale
- Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean
- Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean
- Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv, Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Consiliul Judeţean
- Consiliul Judeţean, Consiliile Locale
- Consiliul Judeţean, Consiliile Locale
- Consiliul Judeţean, Consiliile Locale
- Biroul Executiv
- Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean, Consiliile Locale
- Biroul Executiv
- Biroul Executiv
- Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv, Consiliile Locale, liderii sindicali din unit. de învăţământ
- Biroul Executiv
- Biroul Executiv
- Biroul Executiv
- Consiliul Judeţean, Biroul Executiv, Consiliile Locale

Termen
- permanent
- permanent
- când este nevoie
- 2007
- permanent
- lunar
- 1-2 ori / mandat
- permanent
- 1-2 ori / mandat
- permanent
- lunar
- 2007
- permanent
- anual
- anual
- 2007
- anual
- 1-2 ori / mandat
- 2007
- permanent
- 2007
- 2007
- 2007
- lunar
- 2007
- permanent
- 1-2 ori / mandat
- 1-2 ori / mandat
- anual
- anual

STATUTUL
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. JUDEŢUL HUNEDOARA
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Denumirea asociaţiei este: CASA DE AJUTOR RECIPROC (INSTITUŢIE
FINANCIARĂ NEBANCARĂ) A SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR – JUDEŢUL HUNEDOARA, denumită în continuare C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara.
Art. 2. (1) Sediul C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este în Deva, str. George Bariţiu
nr. 2, Judeţul Hunedoara.
(2) În funcţie de interesele bunei desfăşurări a activităţii, Consiliul de
Administraţie poate decide schimbarea sediului asociaţiei la o altă adresă,
pe raza judeţului, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege.
Art. 3. C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este persoană juridică română, organizată în
conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului Statut, cu Carta
Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Statutul cadru al caselor de ajutor reciproc
şi dobândeşte această calitate în momentul înregistrării.
Art. 4. Sigiliul C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara are următorul înscris: CASA DE
AJUTOR RECIPROC (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara.
CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art. 5. C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este o asociaţie obştească, fără scop lucrativ,
creată pe baza liberului consimţământ şi voinţei de asociere a salariaţilor din
învăţământ, membri de sindicat, precum şi a colaboratorilor, având ca scop
dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a
membrilor săi, în acordarea de împrumuturi.
Art. 6. Activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara are la bază următoarele
obiective:
a) încurajarea membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara să depună la
fondul social propriu economii din veniturile lunare;
b) întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi cu
dobândă minimă, care să se reîntoarcă la fondul social al membrilor, după
suportarea cheltuielilor statutare;
c) atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui
număr cât mai mare de salariaţi, membri de sindicat;
d) participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la
controlul utilizării fondurilor obşteşti;
e) folosirea şi păstrarea fondurilor obşteşti potrivit prevederilor prezentului
statut şi normelor financiare în vigoare.
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CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara
Art. 7. C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara se organizează pentru colaboratorii şi
membrii de sindicat din unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara, unde
există grupe sindicale sau membri ai S.I.P. Judeţul Hunedoara, indiferent de
numărul membrilor care solicită aceasta.
Art. 8. (1) Principiul fundamental de organizare şi funcţionare a C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara este independenţa raporturilor cu alte organizaţii
obşteşti, organizaţii politice sau religioase, organe/instituţii/autorităţi
administrative şi economice. C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este
independentă faţă de partidele politice, de organele puterii executive,
legislative şi judecătoreşti, de alte grupuri şi formaţiuni ale sistemului
instituţional, de asociaţii şi organizaţii diverse sau culte.
(2) În activitatea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara se aplică următoarele
principii democratice de organizare şi funcţionare:
a) alegerea în mod democratic, prin vot, a organelor proprii de conducere;
b) caracterul obştesc al organelor de conducere;
c) adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi;
d) prezentarea periodică a situaţiei organizatorice şi financiare;
e) controlul activităţii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara de către cenzorii
proprii.
Art. 9. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara funcţionează pe baza statutului
propriu, aprobat de Conferinţa C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeţul Hunedoara.
(2) Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România
şi uniunile teritoriale sunt persoane juridice şi au cont propriu la instituţiile
financiare bancare. Ele susţin, apără, prezintă, promovează şi protejează
interesele specifice ale caselor de ajutor reciproc şi ale membrilor acestora
în relaţiile cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu
instituţiile financiare, juridice şi cu alte organizaţii obşteşti şi partide politice
din România.
(3) C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara poate întreţine relaţii de colaborare, şi
pot derula schimburi de opinii şi experienţă cu asociaţii similare din
străinătate.
(4) În cazul în care instituţiile statului ori alte instituţii sau organizaţii de orice fel
lezează interesele obşteşti ale caselor de ajutor reciproc, C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara este împuternicită, în urma hotărârii organelor colective
de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea
acestor interese.
CAPITOLUL IV – MEMBRII C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara
Art. 10. (1) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara pot fi salariaţi,
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(2)

(3)

(4)
Art. 11. (1)

(2)

Art. 12. (1)

(2)

colaboratori, membri de sindicat ai S.I.P. Judeţul Hunedoara din unităţile
de învăţământ din judeţul Hunedoara, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, sex, vârstă, religie, convingeri politice sau religioase.
Persoanele care doresc să devină membri ai C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara trebuie să adere, să recunoască şi să respecte prevederile
prezentului Statut.
Calitate de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara nu exclude
calitatea de membru a două sau mai multe case de ajutor reciproc, în
acelaşi timp .
Pensionarii pot fi menţinuţi ca membri ai C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara
Dobândirea calităţii de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara se
face pe baza exprimării voinţei libere a fiecărui salariat, colaborator sau
membru al S.I.P. Judeţul Hunedoara sau prin transfer de la o altă casă de
ajutor reciproc – în cazul transferului în interesul serviciului sau în interes
personal – pe bază de cerere-tip sau cerere de mână.
Cererea se discută şi se aprobă în Consiliul de Administraţie al C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara. Vechimea ca membru al C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara se calculează din momentul aprobării cererii de
înscriere de către Consiliul de Administraţie.
Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara;
b) să primească împrumuturi după trecerea unui termen de 3luni de la
înscriere şi plata cotizaţiei sau după 30 de zile calendaristice de la data
sosirii fondului social transferat, după caz;
c) să beneficieze de împrumuturi corespunzător fondului social propriu,
în limita cuantumului acordat de C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara;
d) să beneficieze de împrumuturi suplimentare pe durata unui împrumut
de bază, în limitele stabilite de Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara, în situaţii stabilite de Consiliul de Administraţie şi
evidenţiate cu cerere separată;
e) să primească dobânda corespunzător fondului social propriu;
f) să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea tuturor problemelor
ce cad sub competenţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara şi să facă
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara şi a statutului său;
g) să se adreseze organelor de conducere ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara în orice problemă care priveşte situaţia lor personală sau
activitatea caselor de ajutor reciproc.
Tinerii absolvenţi încadraţi pentru prima dată în muncă pot primi un
împrumut stabilit de Consiliul de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara, după trecerea unui termen de 3luni de la înscrierea
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lor în C.A.R.
(3) Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediilor pentru
creşterea şi îngrijirea copilului de până la 2, respectiv 3ani pot beneficia
de scutire de la plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii
de membru al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara şi a vechimii în C.A.R.
(IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
(4) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara care se află în situaţie
temporară de şomaj îşi menţin calitatea de membri, cu aprobarea
Consiliului de Administraţie, dacă garantează rambursarea
împrumutului, conform legislaţiei în vigoare şi prezentului Statut. Aceştia
pot solicita reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului stabilit de
prezentul Statut.
Art. 13. (1) În cazul în care membrii constată că, în desfăşurarea activităţii C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara, Consiliul de Administraţie sau unii membrii din
conducerea asociaţiei nu respectă prevederile statutare, că se comit
abuzuri sau sunt lezate drepturile din statut, pot solicita convocarea
Conferinţei C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara pentru a se stabili măsuri
corespunzătoare.
(2) În situaţia de la alin. (1), convocarea conferinţei se face dacă aceasta a fost
solicitată de cel puţin 1/10 din numărul membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara.
Art. 14. (1) Drepturile membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara asupra
fondului social propriu nu sunt supuse prescripţiei, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(2) Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara au dreptul să introducă în
cerere şi clauza testamentară. În baza acesteia, caz de deces al
membrului C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, depunerile la fondul
social al acestuia şi alte drepturi cuvenite titularilor se restituie
moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile
către C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara. În situaţia în care sumele
împrumutate nu pot fi acoperite din fondul social, recuperarea se va face,
potrivit prevederilor legale, din bunurile imobile ale titularului şi ale
moştenitorilor legali.
Art. 15. Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului Statut, normele de funcţionare,
hotărârile Conferinţei şi ale Consiliului de Administraţie al C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara;
b) să participe la buna desfăşurare a activităţii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Conferinţei;
c) să se ocupe de atragerea de noi membri în C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara;
d) să depună lunar, la fondul social propriu, o sumă cuprinsă între 5 şi 300 de
lei; cuantumul depunerii lunare poate fi modificat, la solicitarea
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e)

membrului C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, cu aprobarea Consiliului
de Administraţie;
să achite lunar ratele şi dobânda la împrumutul contractat, la data şi
mărimea stabilite.

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara
Art. 16. (1) Organul suprem de conducere al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara
este Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara.
(2) Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara se convoacă o dată pe an
sau ori de câte ori este necesar, de către Consiliul de Administraţie, cu cel
puţin 15 zile înainte.
(3) Conferinţa este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din delegaţi, iar
hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi. Hotărârile
adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor prezentului Statut şi ale legislaţiei
în vigoare sunt nule.
Art. 17. Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara are următoarele atribuţii şi
competenţe:
a) aprobă Statutul C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara;
b) dezbate şi aprobă raportul anual al Consiliului de Administraţie şi al
Comisiei de Cenzori;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară;
d) hotărăşte asupra cuantumului taxei de înscriere, depunerilor la fondul
social şi împrumuturilor, asupra termenului de recuperare şi
modalităţilor de reţinere a ratelor lunare, asupra condiţiilor de
reînscriere a foştilor membri, precum şi asupra nivelului dobânzii la
împrumuturile acordate;
e) alege prin vot, o dată la 4 ani, Consiliul de Administraţie şi Comisia de
Cenzori; preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului de
Administraţie, precum şi preşedintele Comisiei de Cenzori se aleg direct
pe funcţie;
f) confirmă anual Consiliul de Administraţie; revocă mandatul Consiliului de
Administraţie, al Comisiei de Cenzori sau al unor membri ai acestor
organe, înainte de expirarea perioadei pentru care au fost alese/aleşi în
cazul în care şi-au pierdut calitatea de membru, au încălcat Statutul C.A.R.
(IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara sau hotărârile Conferinţei, au comis
abuzuri în gestionarea fondurilor sau greşeli în conducerea şi controlul
activităţii financiar-contabile;
g) decide asupra folosirii fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara şi împuterniceşte în acest scop Consiliul de Administraţie;
h) hotărăşte scoaterea din funcţiune sau vinderea mijloacelor fixe din
dotarea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara şi împuterniceşte în acest
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scop Consiliul de Administraţie;
i) hotărăşte asupra destinaţiilor şi cuantumului repartizării veniturilor
proprii, conform prezentului Statut;
j) hotărăşte afilierea sau dezafilierea la şi de la uniuni teritoriale; afilierea se
face prin document scris, la cererea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara,
în urma hotărârii Conferinţei, cu respectarea Statutului uniunii
teritoriale;
k) decide fuzionarea cu alte case de ajutor reciproc şi lichidarea C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara.
Art. 18. (1) Consiliul de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este
organul executiv de conducere a activităţii între două conferinţe şi are în
componenţă 11 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 8 membri.
(2) Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe:
a) asigură aplicarea prevederilor prezentului Statut şi a hotărârilor
Conferinţei şi îndeplinirea celorlalte obligaţii ce revin C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara;
b) elaborează şi asigură realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) decide în termen de 5 zile asupra situaţiilor de conflict privind viza
de control financiar preventiv;
d) asigură integritatea fondurilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara;
e) organizează evidenţa membrilor, activitatea financiar-contabilă,
controlul financiar;
f)
păstrează registrele şedinţelor şi deliberărilor din cadrul
conferinţelor şi consiliilor de administraţie;
g) analizează şi soluţionează cererile de înscriere, de împrumut şi de
retragere, cererile de reînscriere, reclamaţiile, propunerile şi
sesizările de orice fel din partea membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara şi altele asemenea;
h) stabileşte, pentru membrii care solicită împrumuturi, pe baza
prevederilor prezentului Statut şi hotărârii Conferinţei, modul de
acordare a împrumuturilor şi de restituire a acestora; aprobă
amânarea şi reeşalonarea ratelor în situaţii deosebite;
i)
asigură urmărirea şi recuperarea debitelor;
j)
reprezintă, prin preşedinte, C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara în
raporturile cu terţii – organizaţii sindicale, conduceri ale unităţilor
de învăţământ, alte case de ajutor reciproc / instituţii financiare
nebancare, cu instituţii financiar şi de credit, cu instanţele
judecătoreşti, cu organele administraţiei de stat centrale şi locale,
cu alte persoane fizice şi juridice;
k) pregăteşte Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara şi
stabileşte norma de reprezentare, dar nu mai mult de 1 delegat la 25
de membri;
l)
avizează cererile persoanelor care doresc să participe la concurs
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Art. 19. (1)
(2)

(3)

(4)

(5)

pentru ocuparea unui post în sistemul caselor de ajutor reciproc;
m) face publicitate activităţii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara în
unităţile de învăţământ;
n) apără drepturile ce decurg din prezentul Statut ale membrilor C.A.R.
(IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, în relaţiile cu autorităţile statului,
alte persoane fizice şi juridice;
o) stabileşte salariul personalului angajat şi indemnizaţiile persoanelor
care fac parte din organele de conducere şi control ale C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara.
Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte
ori este nevoie.
Consiliul de Administraţie se întruneşte statutar în prezenţa a cel puţin
2/3 din membrii săi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a
membrilor prezenţi. Hotărârile adoptate de Consiliul de Administraţie al
C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara fără respectarea hotărârilor
Conferinţei a prevederilor prezentului Statut sunt nule.
Membrii Consiliului de Administraţie răspund solidar faţă de C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile
asumate conform competenţelor.
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.
28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată,
cu modificări şi completări, prin Legea nr. 266/2006, persoanele care fac
parte din Consiliul de administraţie trebuie să îndeplineacă, cumulativ,
cel puţin următoarele condiţii:
a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei;
b) să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;
c) să aibă studii superioare;
d) să aibă experienţă într-un domeniu considerat relevant de Banca
Naţională a României.
Nu pot fi membri ai Consiliului de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara persoanele care sunt incapabile sau au fost
condamante pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, pentru
infracţiuni de fals sau uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită.
La şedinţele Consiliului de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara poate participa, în calitate de observator, un membru al
Biroului Executiv al S.I.P. Judeţul Hunedoara, la invitaţia Consiliului. În
calitate de observatori, membrii Biroului Executiv al S.I.P. Judeţul
Hunedoara au acces la toate documentele C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara şi au dreptul de a semnala preşedintelui eventualele
nerespectări ale Statutului sau ale dispoziţiilor legale; observatorii
confirmă, prin semnătură, alături de membrii Consiliului de
Administraţie, documentele fiecărei şedinţe.
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Art. 20. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara este verificată de cenzorii proprii.
Cenzorii sunt subordonaţi numai Conferinţei C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara, căreia îi prezintă rapoarte în legătură cu activitatea
desfăşurată.
(2) Comisia de cenzori este formată din 3membri: preşedinte şi doi membri.
(3) Cenzorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute la art.
20 alin. (4) din prezentul Statut. Cenzorii nu pot fi în acelaşi timp şi
membri ai Consiliului de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara şi nu pot primi atribuţii cu răspundere financiar-gestionară în
cadrul C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara. Nu pot fi cenzori persoane
care sunt rude cu membrii Consiliului de Administraţie sau salariaţii
C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii:
a) verifică activitatea organizatorică şi financiară a C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara lunar, prin sondaj şi trimestrial, de fond;
b) supraveghează gestionarea fondurilor obşteşti şi asigură şi verifică
legalitatea Conferinţei şi Consiliului de Administraţie;
c) participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului de Administraţie
al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara.
(5) Cenzorii răspund solidar, conform prevederilor statutare şi legale în
vigoare, pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate ca urmare a alegerii lor în această funcţie.
CAPITOLUL VI – FONDURILE C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara
Art. 21. (1) Fondurile utilizate de C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara pentru
acordarea împrumuturilor membrilor săi şi desfăşurarea activităţii
proprii provin din:
a) fondul social al membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara –
constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora;
b) fondul de rezervă acumulat;
c) mijloacele băneşti obţinute de la uniunea teritorială sau Uniunea
Naţională.
(2) Veniturile C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara sunt obţinute din circuitul
fondurilor prevăzute la alin. (1) în sistemul împrumuturilor acordate
membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara şi al altor cazuri de ajutor
reciproc, precum şi din dobânzile primite pentru disponibilul din contul
curent la insituţia financiară bancară.
Art. 22. Fondul social al membrilor se foloseşte exclusiv în scop de întrajutorare pentru
aceştia, prin acordarea de împrumuturi. La sfârşitul fiecărui an fondul social
creşte cu dobânda repartizată membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara,
după deducerea cheltuielilor statutare, conform hotărârii Conferinţei.
Art. 23. Veniturile realizate se reîntorc la fondul social al membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P.
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Judeţul Hunedoara, după suportarea din acestea, conform hotărârii
Conferinţei generale, a următoarelor:
a) cheltuielile de funcţionare şi organizare a C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara, pentru gestionarea în deplină siguranţă a fondurilor obşteşti
şi asigurarea evidenţei concrete a acestora (salariile personalului angajat,
indemnizaţiile persoanelor ce fac parte din organele de conducere şi
control, datorii către bugetul statului etc.);
b) o cotă pentru constituirea fondului de rezervă al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara, corespunzător nevoilor.
Diferenţa rezultată se repartizează membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara la fondul social.
Art. 24. Fondurile băneşti ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara se păstrează la
C.E.C. Bank sau la orice instituţie financiară bancară stabilită prin hotărâre a
Consiliului de Administraţie.
CAPITOLUL VII – ACORDAREA ŞI RESTITUIREA ÎMPRUMUTURILOR
1

Art. 25. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 122/1996 privind
regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor
acestora, cu modificările şi completările ulterioare, C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara acordă împrumuturi numai membrilor săi, pe baza unui contract
de împrumut în formă scrisă. Contractul de împrumut constituie titlu
executoriu.
Art. 26. Membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara beneficiază de împrumuturi în
funcţie de:
a) o vechime ca membru al C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara de cel puţin
3luni;
b) mărimea fondului social al solicitantului;
c) posibilităţile de restituire ale solicitantului;
d) respectarea obligaţiilor asumate prin cerere pentru restituirea
împrumutului;
e) disponibilităţile băneşti ale C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara;
f) plafonul maxim stabilit de Conferinţa C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara;
g) garantarea împrumutului care depăşeşte valoarea fondului social.
Art. 27. (1) Mărimea împrumutului se stabileşte într-un cuantum de până la 3 ori
fondul social al solicitantului, de către Consiliul de Administraţie al C.A.R.
(IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, în funcţie de posibilităţile financiare şi cu
încadrarea în plafonul maxim stabilit de Conferinţă.
(2) Durata de restituire (numărul de rate), în funcţie de mărimea
împrumutului, se stabileşte de către Consiliul de Administraţie.
Art. 28. (1) La împrumuturile primite, membrii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara
au obligaţia de a achita o dobândă anuală, hotărâtă de Conferinţa C.A.R.
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(IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara, dar nu mai mare de cea stabilită anual de
Consiliul de Administraţie al Uniunii Naţionale a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Salariaţilor din România.
(2) Dobânda se încasează fie anticipat, în prima lună, fie lunar, trimestrial sau
într-un număr de rate stabilit de comun acord; modalitatea de încasare
este stabilită de către Consiliul de Administraţie al C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara.
(3) În cazul încasării anticipate a dobânzii, ratele de rambursare a
împrumuturilor se achită din a doua lună sau, în cazuri deosebite, a treia
lună de la primirea împrumutului.
(4) La cererea scrisă a membrilor C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara,
reţinerile pentru participarea la fondul social, ratele la împrumut şi
dobânzile pot fi efectuate pe state de salarii.
Art. 29. Pentru satisfacerea solicitărilor de împrumut ale membrilor săi, C.A.R. (IFN)
S.I.P. Judeţul Hunedoara poate apela la împrumuturi.

CAPITOLUL VIII – ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII C.A.R. (IFN) S.I.P. JUDEUL HUNEDOARA
Art. 30. (1) Încetarea activităţii C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara are loc în
următoarele situaţii:
a) când încetarea activităţii şi desfiinţarea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara se hotărăşte de către Conferinţă;
b) fuzionarea cu o altă casă de ajutor reciproc, hotărâtă de Conferinţa
C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara.
În toate cazurile, hotărârea de încetare a activităţii se ia cu
majoritate calificată, respectiv 2/3din numărul membrilor.
Art. 31. Procedura de urmat în cazul încetării activităţii şi desfiinţării C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara presupune următoarele etape:
1. Conferinţa stabileşte o comisie de lichidare, formată din 5 – 7 membri şi
fixează termenul de lucru, care nu poate fi mai mare de 24 luni.
2. Comisia de lichidare are obligaţia să încaseze toate sumele din
împrumuturile acordate, dobânzile la împrumuturi, alte debite etc, să
restituie membrilor fondul social, inclusiv dobânda după închiderea anului
respectiv.
3. După finalizarea operaţiunilor de la lit. b), Comisia întocmeşte o dare de
seamă contabilă şi raportul cu privire la activitatea desfăşurată, pe care le
depune după cum urmează:
- un exemplar la Judecătoria Hunedoara;
- un exemplar la uniunea caselor de ajutor reciproc la care este afiliată,
dacă este cazul.
Art. 32. De la data la care Conferinţa a hotărât desfiinţarea C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul
Hunedoara se sistează primirea de noi membri, de noi cereri şi acordarea de
împrumuturi.
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CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE
Art. 33. (1) C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara asigură secretul deplin al
operaţiunilor efectuate.
(2) Documentele C.A.R. (IFN) S.I.P. Judeţul Hunedoara pot fi prezentate
pentru control altor organe decât cele din prezentul Statut numai cu
aprobarea şi în prezenţa Consiliului de Administraţie.
(3) Organelor de control specializate ale statului li se pot pune la dispoziţie, în
condiţiile legii şi ale prezentului Statut, spre verificare, documentele de
evidenţă privind provenienţa şi legalitatea veniturilor C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara, precum şi documentele privind cheltuielile cu
salariile, din care rezultă reţinerile calculate şi virate la bugetul satului.
Art. 34. Prezentul Statut a fost adoptat în Conferinţa Extraordinară a C.A.R. (IFN) S.I.P.
Judeţul Hunedoara din data de 24.09.2008.
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REGULAMENT DE ACORDARE A ÎMPRUMUTURILOR
DE CĂTRE C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. HUNEDOARA
I.
Art. 1

DISPOZIII GENERALE
Prezentul regulament se aplică tuturor membrilor Casei de Ajutor Reciproc
(Instituie Financiară Nebancară) a Salariailor din Învăământul Preuniversitar
Judeul Hunedoara, care au dobândit această calitate în conformitate cu
prevederile statutului.

II.
Art. 2

CONINUT
Fondul social
Fondul social este instrumentul care oferă calitatea de membru. Fondul social
minim este de 5,00 lei. Membrul nu poate beneficia de serviciile C.A.R. decât
după depunerea acestui fond şi completarea cererii de înscriere.
Retragerea fondului social atrage după sine pierderea calităii de membru.
După constituirea fondului social, membrul poate realiza depuneri în
cuantumul precizat prin cererea de înscriere.

Art. 3

Fondul curent
(1) Condi ii:
a) să depună lunar în fondul contului curent o sumă minimă de 5,00 lei;
b) opional se poate introduce o clauză de împuternicire.
(2) Depuneri de fond:
a) în persoană, la casieria C.A.R. sau prin reţinere pe statul de plată şi
virarea sumelor reţinute în contul C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeţul
Hunedoara.
(3) Dobânda:
a) la fondurile curente dobânda va fi calculată la sfârșitul fiecărui an
calendaristic, în funcie de sumele derulate prin acest fond.
(4) Opera iuni:
a) prin fondul social se pot realiza depuneri lunare, respectiv retrageri în
numerar în caz de lichidare a fondului.
(5) Desfiin area fondului:
a) membrul va lăsa în fond suma necesară pentru a acoperi datoriile și
plăile restante.

Art. 4

Politica de acordare a împrumuturilor C.A.R.
(1) Obiective
Consiliul de administraie are în vedere următoarele consideraii în
legătură cu politica de acordare a împrumuturilor de la C.A.R.
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C.A.R. trebuie:
a) să asigure în bune condiii un serviciu indispensabil clienilor săi;
b) să-și întărească activele prin împrumuturi judicios acordate;
c) să asigure împrumuturile într-un mod eficient și într-un timp util.
(2) Consiliul de administra ie al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Jude ul Hunedoara
- analizează și aprobă cererile de acordare a împrumuturilor;
- analizează și aprobă cererile de acordare a împrumuturilor motivate de
condiii speciale;
- analizează și aprobă cererile de retragere;
- se întrunește ori de câte ori este cazul.
(3) Normele de acordare a împrumuturilor:
a) Condi ii generale
Membrii C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul Hunedoara beneficiază de
împrumuturi în funcie de:
- vechimea în calitate de membru al C.A.R. (S.I.P.) Judeul Hunedoara,
de cel puin 3luni;
- mărimea fondului social al solicitantului, împrumutul stabilindu-se
în cuantum de până la 3ori fondul social al solicitantului;
- posibilităile de restituire ale solicitantului;
- disponibilităile bănești ale C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul Hunedoara;
- garantarea împrumutului, pentru cele care depășesc mărimea
fondului social;
- plafonul maxim de împrumut, stabilit de Conferina C.A.R. (I.F.N.)
S.I.P. Judeul Hunedoara.
De asemenea, în acordarea împrumuturilor vor fi respectate
următoarele principii:
- rata dobânzii calculată asupra soldului diferă la fiecare tip de
împrumut;
- restituirea împrumutului și a dobânzilor aferente se face pe statul
de plată sau direct la casieria C.A.R.;
- împrumuturile vor fi garantate prin fondul social și prin girani;
- acordarea împrumuturilor va respecta principiul fundamental al
prudenialităii.
b) Documente și procedura de solicitare a împrumutului:
- la acordarea oricărui tip de împrumut se va încheia un contract în
formă scrisă între creditor (C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul Hunedoara) și
debitor (solicitantul împrumutului), potrivit legii contractul de
împrumut având titlu executoriu;
- acordarea împrumutului presupune procurarea și completarea
următoarelor documente:
- cerere de împrumut;
- adeverină de venit de la unitatea școlară (cupon de pensie
pentru pensionari);
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- adeverină de girant, atunci când este cazul;
- copie după actul de identitate;
- cerere de plată în numerar;
- contractul de împrumut.
c) Giran i:
- giranii trebuie să fie membri ai C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul
Hunedoara, salariai sau pensionari.
d) Respingerea împrumutului
- un membru care solicită un împrumut poate fi refuzat situaia în
care membrul are antecedente grave în împrumuturile anterioare
neplătite.
Motivul refuzului se menionează pe cererea de împrumut.
(4) Tipuri de împrumuturi:
a) Împrumuturi pe termen foarte scurt și scurt:
- durata pentru care se acordă împrumutul pe termen foarte scurt
este de 1, 2, 3, 4 săptămâni, iar pentru cel pe termen scurt este de 3
luni;
- restituirea împrumutului și încasarea dobânzii aferente se face la
termenele scadente, în conformitate cu graficul de rambursare;
- în caz de neplată, împrumutul va fi recuperat din fondul social al
membrului C.A.R. și/sau de la girani, cu respectarea procedurii în
caz de neachitare a împrumuturilor.
b) Împrumuturi pe termen lung:
- durata pentru care se aprobă împrumutul este de maxim 2 ani (24
de luni);
- suma maximă acordată și dobânda anuală sunt stabilite de către
consiliul de administraie al C.A.R.
(5) Dobânzi:
a) dobânzile practicate la împrumuturile acordate se stabilesc
difereniat, în funcie de calitatea membrului C.A.R. (membru de
sindicat al S.I.P. Judeul Hunedoara sau alte persoane).
b) nerambursarea împrumuturilor și/sau a dobânzilor la datele
scadente conduce la constituirea de restane, conform clauzelor
contractuale, pentru acestea urmând a se percepe dobândă.
Art. 5

Scaden area și rambursarea împrumuturilor:
Scadenarea și rambursarea împrumuturilor se face în funcie de tipul acestora,
devenind clauză contractuală, după cum urmează:
a) scadena reprezintă data la care datoria către C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul
Hunedoara devine exigibilă, debitorul având obligaia de a plăti;
b) graficul de rambursare face parte integrantă din contractul de împrumut,
acceptat de cele două pări;
c) rambursarea datoriei curente, reprezentând rate la împrumut și dobânzi
46

aferente, se face, conform contractului, prin plăi în numerar la casieria C.A.R.
(I.F.N.) Judeul Hunedoara sau prin virament bancar;
d) la solicitarea expresă a împrumutatului, se poate accepta rambursarea
anticipată a împrumutului;
e) împrumuturile și dobânzile aferente nerambursate la termen devin
restante, Consiliul de administraie al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul
Hunedoara fiind abilitat să decidă asupra modalităilor de recuperare a
acestora;
f) ordinea de încasare a creanelor C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul Hunedoara
este următoarea:
- dobânzile curente, scadente conform contractului;
- ratele de împrumut scadente, conform contractului;
- cheltuieli de judecată și/sau de urmărire și executare silită, dacă este
cazul.
Art. 6

Modificarea condi iilor
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Judeul Hunedoara va aduce la cunoștina membrilor atunci
când vor interveni schimbări în termenii menionai în acest document.
Notificarea va include descrierea schimbărilor în termeni de: dobândă, condiii,
termene, plafoane minime și maxime ale fiecărui fond. Aceste notificări vor fi
afișate sau trimise membrilor cu cel puin 15 zile calendaristice înainte de
intrarea în vigoare a modificare.
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