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S T A T U T U L 
 

FEDERAŢIEI SINDICATELOR ALFA TRANSPORT 

 

 

  

   În temeiul art. 37 pct.(1) din Constituţia României, ce prevede că cetăţenii se pot asocia liber în 

partide, sindicate şi alte forme de asociere. 

   În temeiul art. 41 pct.(2) din Legea 62/2011 cu privire la sindicate, conform căruia două sau mai 

multe organizaţii sindicale constituite la nivelul unor unităţi diferite din acelaşi sector de activitate se pot 

asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. 

Se constituie FEDERAŢIA SINDICATELOR ALFA TRANSPORT, identificată în continuare 

prin iniţialele F.S.A.T. 

  F.S.A.T. se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei, a 

legislaţiei române, a tratatelor internaţionale la care România este parte şi cu prezentul statut. 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA, SCOPUL CONSTITUIRII ŞI SEDIUL 

FEDERAŢIEI 
 

 

 

 

     ART. 1 FEDERAŢIA SINDICATELOR ALFA TRANSPORT este o organizaţie sindicală de tip 

federativ, constituită democratic, prin liber consimţământ, de organizaţiile sindicale din societăţile 

comerciale cu activitati la nivel de sector transporturi terestre si servicii anexe, definite de Hotararea 

Guvernului Romaniei nr. 1260/2011 la punctul 16. 

Organizaţiile sindicale care participă la constituirea prezentei federaţii, denumite în prezentul statut 

membre fondatoare, sunt următoarele: 

- SINDICATUL FEROVIARUL, sindicat ce a dobândit personalitate juridică prin Sentinţa Civilă nr. 

34/11.06.2002, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, Jud. Prahova în dosarul civil nr. 7/2002. Sindicatul 

Feroviarul  a decis în cadrul Adunării Generale legal constituită din data de 13.04.2012, înfiinţarea F.S.A.T. 

- SINDICATUL LIBER DIN TRANS EXPEDITION FEROVIAR, sindicat ce a dobândit 

personalitate juridică prin Sentinţa Civilă nr. 2572/21.02.2012, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, Jud. 

Prahova în dosarul civil nr. 4241/281/2012. Sindicatul Liber din Trans Expedition Feroviar a decis în cadrul 

Adunării Generale legal constituită, din 18.04.2012, înfiinţarea F.S.A.T. 
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ART. 2  Scopul constituirii F.S.A.T.:  
a) Unificarea mişcării sindicale din sectorul transporturi terestre si servicii anexe; 

b) Apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor profesionale, economico-sociale, culturale, sportive ale 

membrilor sindicatelor; 

c) Asigurarea asistenţei juridice şi reprezentare juridică la orice nivel de activitate, în faţa organelor de 

jurisdicţie şi a altor organe de stat, ori de câte ori membrii federaţiei au nevoie de astfel de asistenţă sau 

reprezentare şi solicită aceste servicii federaţiei; 

d) Participarea, prin delegaţi desemnaţi, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc 

raporturile de muncă, contractele colective de muncă, protecţia socială, precum şi a oricăror reglementări 

referitoare la dreptul de asociere şi activitate sindicală. În acest sens F.S.A.T., prin delegaţi desemnaţi, culeg 

din teritoriu informaţiile necesare pentru negocierea contractului de muncă în forma agreată de membrii 

sindicatelor componente; 

e) Cultivarea sentimentului de solidaritate între membrii federaţiei şi realizarea coeziunii de forţe a 

tuturor membrilor federaţiei; conştientizarea necesităţii desfăşurării activităţii în echipă, cu respectarea 

autonomiei membrilor, dar şi cu asumarea responsabilităţilor ce decurg din aceasta; 

f) Asigurarea respectării art. 20 din Constituţia României în sensul că dispoziţiile constituţionale privind 

drepturile şi libertăţile membrilor de sindicat vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate internaţionale la care România este parte. 

Dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care 

România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale; 

h) Apărarea membrilor de sindicat din organizaţiile sindicale care fac parte din federaţie împotriva 

intimidărilor, presiunilor şi abuzurilor ce pot fi exercitate din partea  patronatului sau oricăror alte organisme; 

i)  Reprezentarea organizaţiile sindicale componente în conflictele declanşate între organizaţii şi patronat, 

la solicitarea scrisă a uneia sau mai multor organizaţii; 

j) Preocuparea faţă de membrii de sindicat pensionari, în sensul că aceştia pot presta la cerere, diverse 

activităţii economice, sociale, sportive în cadrul sindicatului din care fac parte sau în cadrul federaţiei. 

Membrii de sindicat pensionari pot fi desemnaţi în comisiile lucrative ale federaţiei;  

k) Organizarea şi coordonarea Grevei de Solidaritate pentru organizaţiile componente care solicită în 

scris aceasta; 

l)  Acordarea de burse unor studenţi, membrii de sindicat, sau altor persoane fizice cu merite deosebite 

care intenţionează să se perfecţioneze în domeniul mişcării sindicale sau în transportul feroviar; 

     m)  Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale; 

      n) Organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese), cursuri, acordarea de premii şi orice alte 

iniţiative capabile să creeze legături între mişcarea sindicală din România şi cea internaţională; 

      o) Constituirea Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R) la nivel de F.S.A.T în conformitate cu legislaţia în 

domeniu cu adoptarea Proiectului de statut ce va urma să fie anexă la prezentul statut. 

 

ART. 3 Sediul F.S.A.T este în Comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 54bis, jud. 

Prahova. 

 

ART . 4  F.S.A.T. se constituie şi funcţionează pe termen nedeterminat.
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             CAPITOLUL II 

DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE 

MEMBRU AL F.S.A.T. 
 

  

 

      ART. 5  Poate dobândi calitatea de membru al F.S.A.T. orice sindicat din grupul de firme GRAMPET 

cât şi orice sindicat constituit în cadrul societăţilor comerciale cu profil transport terestru din România care 

aderă liber la prezentul statut, dacă acest sindicat are personalitate juridică şi prin Adunarea Generală a 

sindicatului, legal constituită, conform prevederilor propriului statut, s-a hotărât aderarea la F.S.A.T. 

      Pentru dobândirea calităţii de membru al F.S.A.T. sindicatul formulează o cerere scrisă prin care solicită 

aderarea la F.S.A.T. Această cerere se adresează Consiliului Naţional de Conducere în vederea validării. 

Cererea va cuprinde date de indentificare a sindicatului, numărul de membrii şi va fi însoţită de documentele de 

înfiinţare ale Sindicatului, Statut, Hotărâre Judecătorească definitivă prin care sindicatul a dobândit 

personalitatea juridică, Procesul Verbal al Adunării Generale prin care s-a hotărât aderarea la F.S.A.T. Un 

sindicat poate face parte în acelaşi timp numai dintr-o federaţie. 

    ART. 6  Calitatea de membru al F.S.A.T. încetează în următoarele cazuri: la cererea sindicatului 

respectiv de drept; prin neplata cu rea credinţă a cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv; cu titlu de sancţiune pentru 

nerespectarea prevederilor prezentului statut sau cu titlu de sancţiune pentru prejudicii aduse imaginii F.S.A.T. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR F.S.A.T., 

SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE 

 
 

       ART. 7  Membrii federaţiei au următoarele drepturi: 
      De a-şi alege delegaţi pentru a-i reprezenta în structurile de conducere ale F.S.A.T. şi de a fi aleşi 

reprezentanţii lor în organele de conducere ale F.S.A.T., în conformitate cu prevederile prezentului statut în 

mod democratic, prin vot deschis şi vor beneficia de toate drepturile profesionale, economice şi sociale 

conferite de apartenenţa la F.S.A.T.; 

      Delegaţii aleşi din cadrul sindicatelor membre pot fi propuşi să participe, în raport de competenţă şi de 

activitatea desfăşurată, la consfătuiri şi schimburi de experienţă în ţară şi străinătate; 

      Membrii F.S.A.T. au dreptul să solicite lămuriri Consiliului Naţional de Conducere al federaţiei despre 

demersurile efectuate către Administraţie şi la alte organe de stat asupra modului cum sunt rezolvate 

problemele membrilor federaţiei, precum şi asupra modului cum sunt gestionate sumele provenite din cotizaţii, 

activităţi ale Federaţiei sau de altă provenienţă. În acest sens sindicatul care solicită astfel de lămuriri va 

formula o cerere către Consiliul Naţional de Conducere ce va fi  înregistrată, urmând ca acesta să dea răspuns în 

termen de 30 zile de la data înregistrării; 

    Membrii federaţiei, prin delegaţii desemnaţi de sindicatele componente, participă prin vot deschis pentru: 

a) Analizarea şi aprobarea raportului anual al Consiliul Naţional de Conducere; 

b) Aprobarea şi ratificarea modificărilor aduse statutului; 



4 

 

c) Analizarea situaţiei financiare a C.A.R. - ului; 

d) Analizarea situaţiei financiare a fondurilor suplimentare constituite la nivel de  F.S.A.T.; 

e) Analizarea motivelor de grevă şi aprobarea declanşarii acesteia; 

f) Analizarea si luarea de măsuri statutare necesare în cazuri de abateri grave a membrilor federaţiei 

cât şi a organelor de conducere ale acesteia; 

g) Situaţii ce implică apărarea demnităţii, a drepturilor şi intereselor economico-sociale şi culturale a 

membrilor federaţiei; 

h) Solicitarea conducerii F.S.A.T. de a acţiona în justiţie persoane fizice sau juridice care se fac 

vinovate de prejudicierea morală sau materială a membrilor federaţiei; 

i) Apărarea membrilor federaţiei împotriva oricărui abuz al Administraţiei prin toate mijloacele legale, 

inclusiv acţiuni în instanţă; 

j) Susţinerea de către federaţie a propunerilor de obţinere a unei salarizări corespunzătoare muncii 

prestate pentru membrii sindicatelor afiliate federaţiei; 

k) Informarea despre toate acţiunile desfăşurate de federaţie; 

l) Contestarea sancţiunilor aplicate de federaţie; 

m) Participarea, prin delegaţi aleşi, la manifestări ştiinţifice organizate de federaţie; 

n) Prezentarea de comunicări şi articole legate de activitatea specifică federaţiei şi publicarea lor; 

o) Transmiterea de tipărituri, documente, publicaţii; 

 

ART. 8  Fiecare membru al federaţiei are următoarele obligaţii: 
a) Să respecte Constituţia, legile ţării, statutele proprii, reglementările legate de practică şi etică 

profesională; 

b) Să respecte prevederile prezentului statut şi R.O.F al F.S.A.T.; 

c) Să contribuie activ la realizarea scopurilor propuse de federaţie; 

d) Să fie loial federaţiei şi să urmărească prin întreaga sa activitate realizarea solidarităţii sindicale a 

colegialităţii şi a respectului reciproc, precum şi întrajutorarea membrilor federaţiei; 

e) Să contribuie activ la activităţile organizate de federaţie în scopul promovării şi protejării intereselor 

economice, sociale, culturale, profesionale şi sportive ale membrilor săi; 

f) Să asigure buna gospodărire şi întreţinere a mijloacelor fixe din dotarea federaţiei; 

g) Să plătească lunar cotizaţia; 

h) Să participe la manifestările organizate de federaţie. 

 

ART. 9  Membrilor federaţiei li se pot aplica următoarele sancţiuni:  
a) Atenţionare scrisă; 

b) Suspendarea din drepturi pe o perioadă determinată;  

c) Excluderea. 

 

ART. 10  Orice sindicat membru al federaţiei, ce încalcă prevederile prezentului statut sau se face vinovat 

de fapte în dauna intereselor sau prestigiului federaţiei poate fi exclus din federaţie. Excluderea se hotărăşte de 

către Consiliului Naţional de Conducere pe baza unui raport. Excluderea se hotărăşte cu majoritatea absolută a 

membrilor Consiliului Naţional de Conducere. 

 

ART. 11  Organele de conducere executivă, indiferent de nivel, dacă se fac vinovate de nerespectarea 

prevederilor prezentului statut sau sunt respunzătoare de fapte în dauna intereselor federaţiei, răspund de faptele 

lor în faţa Adunării Generale, care le poate retrage mandatul. 

 

ART. 12 Pentru activitatea depusă pe linie sindicală în scopul promovării şi apărării intereselor 

profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, organelor de conducere executivă, la orice nivel al 

federaţiei li se pot acorda recompense la propunerea Comitetului Director şi aprobării Consiliului Naţional de 

Conducere. 
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CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE  F.S.A.T. 

 

 

ART. 13  Federaţia îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale şi a prezentului statut.     

   F.S.A.T. are dreptul: 

a) De a-şi alege liber reprezentanţii; 

b) De a-şi organiza activitatea şi gestiunea; 

c) De a-şi formula programe proprii de activitate; 

d) De a dobândi, în condiţiile legii, bunuri imobile şi mobile necesare realizării scopurilor prevăzute de 

statut; 

e) De a constitui şi administra în condiţiile legii: unităţii economico-sociale şi comerciale, bazele 

proprii de agrement, unităţi de producţie; 

f) De a constitui un fond propriu pentru ajutorare a membrilor săi în caz de grevă, calamităţi naturale, 

precum şi în alte situaţii; 

g) De a constitui un fond privat de pensii şi C.A.R propriu; 

h) De a obţine credite în vederea realizării obiectivelor propuse; 

i) De a stabili prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sau prin decizii ale Consiliului Naţional 

de conducere nivelul şi modul de salarizare al reprezentanţilor aleşi în organele de conducere şi a 

personalului de specialitate din structura federaţiei; 

j) De afiliere la Confederaţii Naţionale şi Organizaţii sindicale internaţionale. 

k) De a acorda sponsorizări sau ajutoare financiare sindicatelor membre sau membrilor sindicatelor 

componente F.S.A.T. 

 

ART. 14   Federaţia se va preocupa de: 

a) Apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi 

sportive; 

b) A nu alege în structurile de conducere persoane fără capacitate deplină de exerciţiu, precum şi 

persoane care execută pedepse complementare prevăzute de legea penală, respectiv interzicerea 

unuia sau unora din următoarele drepturi: dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau 

în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, 

dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit 

condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, drepturile părinteşti, dreptul de a fi tutore sau curator; 

c) A aduce la cunoştinţa instanţei judecătoreşti orice modificare ulterioară a statutului federaţiei; 

d) A facilita şi organiza întâlniri cu reprezentanţii statului pentru rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă federaţia; 

e) Rezolvarea oricăror probleme care se ivesc la nivelul membrilor federaţiei şi pentru care se solicită 

sprijinul federaţiei. 
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CAPITOLUL V  

   PRINCIPII  DE ORGANIZARE, ALEGERE,          

      FUNCŢIONARE ŞI CONDUCERE 
 

 

 

ART. 15 Organele care adoptă hotărâri în interesul F.S.A.T. şi care sunt organe de conducere a  F.S.A.T.  

sunt:  

• ADUNAREA GENERALĂ (A.G.) 

• CONSILIUL NAŢIONAL DE CONDUCERE (C.N.C.) 

• COMITET DIRECTOR ( C.D.) 

• BIROUL PERMANENT (B.P.) 

• PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI 

• PREŞEDINTELE DE ONOARE 

• PRIM-VICEPRESEDINTE 

• VICEPREȘEDINTE 

• SECRETAR GENERAL 

 

     A) ADUNAREA GENERALĂ (A.G.): este organul suprem de conducere a federaţiei.  

1. Adunarea Generală ordinară se întruneşte o dată la 6 ani.  

2. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală 

extraordinară poate fi convocată de: 

3. Consiliul Naţional de Conducere, ori de câte ori este nevoie; 

4. Comisia de Cenzori, dacă se constată nereguli în activitatea de conducere, iar hotărârile Adunării 

Generale nu sunt duse la îndeplinire la termenele stabilite; 

5. La cererea a 2/3 din numărul membrilor federaţiei. 

6. La Adunarea Generală fiecare sindicat membru al federaţiei este reprezentat de delegaţi aleşi la 

nivel de sindicat. Fiecare sindicat este reprezentat de un număr de delegaţi în funcţie de numărul de 

membri ai sindicatului respectiv, proporţia fiind de un delegat la 100 membri. Adunarea generală 

este statutară în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor aleşi să reprezinte sindicatele 

membre şi (să) ia hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi. Dacă la prima 

convocare nu se întruneşte cvorumul, la interval de 5 zile se convoacă o nouă Adunare Generală 

care va fi statutară dacă vor fi prezenţi ½+1 din membrii federaţiei şi să ia hotărâri valabile cu votul 

de 2/3+1 din membrii prezenţi. În cazul în care un sindicat membru are un număr mai mic de 50 

membri, atunci acel sindicat va fi reprezentat de liderul sindical. 

 

    B) CONSILIUL NAŢIONAL DE CONDUCERE ( C.N.C.): 

1. Se întruneşte trimestrial. 

2. Din Consiliul Naţional de Conducere fac parte: membrii Comitetului Director şi Liderii sindicatelor 

componente ale federaţiei. 

3. Consiliul Naţional de Conducere este statutar dacă sunt prezenţi 2/3+1 din membri şi ia hotărâri 

valabile cu votul a 2/3+1 din membrii prezenţi. 

4. Şedinţele Consiliul Naţional de Conducere adoptă hotărâri dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul 

membrilor săi, iar dacă acest număr de membri nu s-a putut întruni nici la a doua convocare 

consecutivă, convocarea se va repeta pana la întrunirea a ½+1 din membrii (C.N.C) şi hotărârile se 

adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi. 

5. În caz de paritate de voturi, votul C.D. al federaţiei va fi hotărâtor. 
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   C) COMITETUL DIRECTOR ( C.D.):  

1. Este format din : preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii federaţiei, secretarul general al federaţiei şi 

liderii zonali desemnaţi de sindicatele afiliate. 

2. Comitetul Director este organ de conducere în soluţionarea hotărârilor luate în Adunarea Generală 

pentru o perioada de 6 ani şi organ de execuţie al F.S.A.T. pentru îndeplinirea hotărârilor luate de 

Adunarea Generală a F.S.A.T. şi se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar şi duce la 

îndeplinirea sarcinilor trasate de C.N.C.. 

3. Comitetul Director este statutar întrunit cu participarea a cel puţin 2/3 din membri. Hotărârile 

Comitetului Director se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţa 

Comitetului Director. În caz de paritate de voturi, votul B.P. al federaţiei va fi hotărâtor. 

4. Orice membru al Comitetul Director poate fi scos din producţie, pentru activităţi sindicale, în baza 

Contractelor Colective de Muncă în vigoare sau a legislaţiei sindicale în vigoare cu aprobarea 

C.N.C. al federaţiei la propunerea C. D. al federaţiei. 

5. Scoaterea din producţie, pentru activităţi sindicale a membrilor Comitetului Director se face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

     D) BIROUL PERMANENT (B.P.):  

1. Este condus de preşedintele F.S.A.T. care nominalizează şi coordonează membrii Biroului 

Permanent ce răspund de ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate. 

2. Biroul permanent este format din: Preşedintele federaţiei, Presedintele de onoare, Prim-

vicepreşedinte, Secretarul General al F.S.A.T. şi vicepreşedinţii. 

 

     E) PREŞEDINTE: 

1. Este ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de şase ani. 

2. La expirarea mandatului preşedintele federaţiei poate candida pentru un nou mandat de şase ani. 

Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al federaţiei decât pentru cel mult trei 

mandate. Acestea pot fi succesive. 

 

     F) PRESEDINTE DE ONOARE 

1. Este nominalizat de Presedinte si validat de Adunarea Generala imediat ce aceasta se poate intruni, 

pentru un mandat de sase ani. 

2. La expirarea mandatului vice-preşedintelui federaţiei acesta poate candida pentru un nou mandat de 

şase ani. Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de presedinte de onoare al federaţiei decât pentru 

cel mult trei mandate. Acestea pot fi succesive. 

 

     G) PRIM-VICEPREŞEDINTE: 

1. Este ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de şase ani. 

2. La expirarea mandatului vice-preşedintelui federaţiei acesta poate candida pentru un nou mandat de 

şase ani. Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de vice-preşedintelui al federaţiei decât pentru 

cel mult trei mandate. Acestea pot fi succesive. 

 

     H) VICEPREŞEDINTE: 

1. Vicepreşedinţii F.S.L.G. sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat  de şase ani. 

2. Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de vicepreşedinte al federaţiei decât pentru cel mult trei 

mandate. Acestea pot fi succesive. 

 

     I) SECRETAR GENERAL: 

1. Secretarul General al Federaţiei este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de şase ani. 

2. Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de secretar general al federaţiei decât pentru cel mult trei 
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mandate. Acestea pot fi succesive. 

 

ART. 16 Atribuţiile Adunării Generale: 

a) Alege Preşedintele si Presedintele de onoare al F.S.A.T.; 

b) Alege Prim-vicepresedintele si vicepreşedinţii F.S.A.T.; 

c) Alege Secretarul General al F.S.A.T.; 

d) Valideaza modificarile facute statutului de catre Consiliul National de Conducere; 

e) Validează liderii zonali aleşi de sindicate în conformitate cu procesele verbale ale Adunărilor 

Generale ale acestora; 

f) Aprobă strategia de lucru a federaţiei pentru următorii şase ani;  

g) Adoptă hotărâri cu privire la mijloacele materiale şi băneşti necesare desfăşurării activităţii F.S.A.T.;  

h) Alege o dată la şase ani Comisia de Cenzori sau deleagă răspunderea acestei comisii unei firme 

specializate. Desemnarea firmei se va face de către Comitetul Director; 

i) Împuterniceşte C.N.C.-ul să aprobe B.V.C.-urile F.S.A.T. anuale şi să se descarce de gestiune anual.  

j) Cu ocazia întrunirii Adunării Generale se va întocmi obligatoriu un proces verbal de către o comisie 

propusă de secretarul general al F.S.A.T. ce va fi semnat şi ştampilat de membrii Consiliului Naţional 

de Conducere şi la care se va anexa şi tabelele de prezenţă nominale semnate. 

k) Adunarea Generală adoptă în conformitate cu legea nr. 62/2012 art. 41, punctul 4 crearea de Uniuni 

Sindicale de către C.N.C. la solicitarea sindicatelor afiliate F.S.A.T.. În termen de cel mult 15 zile de 

la validarea alegerilor şi alegerea preşedintelui F.S.A.T., se va întruni noul Comitet Director ales de 

Adunarea Generală a federaţiei care va stabili şi data primei întruniri a Consiliului Naţional de 

Conducere nou ales. 

l) Tot în prima şedinţă a Consiliului Naţional de Conducere se nominalizează structura comisiilor de 

lucru a căror componenţă va fi stabilită în prima şedinţă a C.D. sau C.N.C. 

 

ART. 17 Atribuţiile Consiliului Naţional de Conducere: 

a) Aprobă, modifică Statutul si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei (ROF); 

b) Adoptă regulamentele propuse de Biroul Permanent în situaţiile de grevă; 

c) Desemnează împuterniciţi speciali ai F.S.A.T. pentru formarea Uniunilor Sindicale; 

d) Adoptă R.O.I. al Uniunilor Sindicale; 

e) Aprobă rapoartele Comisiei de Cenzori; 

f) Hotărăşte în orice alte probleme legate de activitatea Federaţiei; 

g) Aprobă B.V.C.-rile F.S.A.T. anuale şi aprobă descărcarea de gestiune anual; 

h) Propune statutul C.A.R, spre aprobarea Adunării Generale şi hotărăşte modificări ale acestuia între 

două Adunări Generale, care vor fi validate de următoarea Adunare Generală; 

i) Adoptă sancţiunile membrilor C.N.C. şi C.D. în baza propunerilor scrise ale Biroului permanent şi 

sancţiunile hotărâte de cel puţin 2/3+1 din membrii C.N.C.; 

j) Adoptă hotărârile pentru ocuparea pe funcţiile de interimat la toate nivelurile în baza propunerilor 

titularilor de drept care răspund solidar cu interimarii numiţi în faţa Adunării Generale; 

k) Numeşte înlocuitorii comisiei de cenzori pentru cei retraşi între două Adunări Generale; 

l) Aprobă aderarea altor sindicate la F.S.A.T. 

m) Duce la îndeplinire alte sarcini date de Adunarea Generală. 

n) Hotaraste orice este necesar pentru buna functionare a Federatiei intre Adunarile Generale. 

 

ART. 18 Atribuţiile Comitetului Director: 

a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunările Generale; 

b) Acceptarea donaţiilor condiţionate sau grevate de sarcini, a moştenirilor. Toate donaţiile şi 

contribuţiile vor fi primite de F.S.A.T., cu respectarea prevederilor legale; 

c) Ia măsuri legale pentru recuperarea pagubelor provocate Federaţiei de către personalul acesteia sau 

terţi inclusiv prin formularea unor acţiuni civile sau penale la instanţele judecătoreşti; 
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d) Ducerea la îndeplinire a hotărârilor C.N.C.; 

e) În vederea ducerii la îndeplinire în cele mai bune condiţii a hotărârilor C.N.C., poate angaja experţi şi 

personal de specialitate cu atribuţii consultative în domeniul juridic, economic, medical atunci când 

consideră că este necesar pentru buna desfăşurare a activităţii federaţiei şi este în folosul membrilor 

din sindicatele componente; 

f) Membrii C.D. vor face parte din comisii lucrative pentru soluţionarea solicitărilor membrilor de 

sindicat din zona care i-a ales sau zona pe care o reprezintă. 

 

ART. 19 Atribuţiile Biroului Permanent: 

a) Propune regulamente de funcţionare a F.S.A.T. în situaţii de grevă; 

b) Organizează activitatea comisiilor lucrative; 

c) Stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor lucrative; 

d) Efectuează cheltuieli cu personalul de specialitate angajat de Comitetul Director în vederea ducerii la 

îndeplinire a hotărârilor C.N.C.; 

e) Emite decizii de imputare pentru personalul angajat al F.S.A.T. (pentru personalul platit de F.S.A.T.) 

f) Întocmeşte fişa personalului salarizat al F.S.A.T.; 

g) Stabileşte indemnizaţii de conducere, valoarea delegaţiilor şi alte cheltuieli de deplasare şi consum 

suportate de F.S.A.T. pentru membrii C.D. ai F.S.A.T. solicitaţi de federaţie pentru desfăşurarea de 

activităţi sindicale; 

h) Întocmeşte situaţia finaciară lunară; 

i) Stabileşte întrunirile C.D. şi C.N.C.; 

j) Adună propuneri de modificării R.O.F., R.O.I. şi statut F.S.A.T. împreună cu propunerile făcute de 

membrii Biroului Permanent; 

k) Solicită rapoarte de activitate comisiilor lucrative pe care le prezintă C.D. şi C.N.C. şi propune măsuri 

de sancţionare când acestea nu îşi îndeplinesc sarcinile; 

l) Stabileşte sarcinile şi atribuţiile vicepreşedinţilor. 

 

ART. 20 Atribuţiile Preşedintelui Federaţiei: 

a) Reprezintă federaţia în cadrul relaţiilor cu patronatul, la întâlniri cu alte sindicate, federaţii, 

confederaţii, organizaţii interne şi internaţionale, instituţii ale statului, instituţii bancare sau nebancare 

etc. şi are drept de semnătură în acest sens. 

b) Conduce lucrările Adunării Generale, Consiliului Naţional de Conducere, Comitetului Director; 

c) Urmăreşte derularea şi participă la finalizarea obiectivelor pe care federaţia şi le-a propus; 

d) Poate convoca de urgenţă Consiliul Naţional de Conducere, inclusiv pentru anularea deciziilor care 

încalcă statutul, legislaţia în vigoare sau aduc prejudicii materiale şi morale federaţiei; 

e) Semnează şi ştampilează deciziile emise de Biroul Permanent, de Comitetul Director, Consiliul 

Naţional de Conducere; 

f) Poate desemna orice membru al C.N.C. pentru a reprezenta F.S.L.G., cu înscrierea pe împuternicire a 

sarcinilor pentru care este desemnat; 

g) Numeşte persoana de interimat pentru membrii Biroului Permanent, pentru cei care au demisionat sau 

pentru cei cu incapacitate de a-şi îndeplini funcţia şi propune interimat pentru funcţii din C.D. pentru 

cei cu incapacitate de a-şi îndeplini funcţia; 

h) În cazul în care funcţia preşedintelui rămâne vacantă, ori dacă preşedintele este suspendat din funcţie 

sau dacă din motive obiective se află în imposibilitate temporară de a-şi executa atribuţiile, 

interimatul pentru funcţia de preşedinte al federaţiei se asigură de presedintele de onoare, prim-

vicepreşedinte sau de către un vicepreşedinte membru al Comitetului Director propus şi validat de 

C.N.C. care  va stabili şi perioada de interimat, dar nu mai mult de mandatul acordat de Adunarea 

Generală; 

i) În caz de grevă convoacă C.N.C. pentru orice situaţie nou apărută şi numai pentru hotărârile luate de 

C.N.C. va emite decizii; 
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j) Este purtătorul de cuvânt al F.S.A.T. în relaţiile cu mass-media şi poate desemna alţi membri din 

C.D. pentru ca în anumite situaţii să fie purtători de cuvânt ai F.S.A.T. 

k) Va prezenta obligatoriu în faţa organelor de conducere a F.S.A.T. la C.N.C., raportul anual de 

venituri şi cheltuieli al F.S.A.T. 

 

ART. 21 Atribuţiile Preşedintelui de onoare al Federaţiei: 

a) Se subordoneaza presedintelui si are aceleasi prerogative atunci cand este imputernicit de catre 

acesta. 

b) Indeplineste orice sarcina data de Presedintele federatiei. 

 

ART. 22 Atribuţiile Secretarului General al Federaţiei: 

a) Organizează secretariatul general al federaţiei şi angajează personalul necesar pentru a redacta 

documentele oficiale emise de federaţie, tipărire a ziarului F.S.A.T., tipărituri de broşuri cu acte 

legislative; 

b) Coordonează secretariatele zonale subordonate F.S.A.T.; 

c) Întocmeşte regulamente de circulaţie a actelor F.S.A.T. şi de comunicare între secretariatul F.S.A.T., 

secretariatele zonale şi secretariatele afiliate la F.S.A.T.; 

d) Tine evidenţa documentelor F.S.A.T.;  

e) Înfiinţează departamente pe specific în funcţie de necesităţi;  

f) Pregăteşte documentele ce trebuie prelucrate în Biroul Permanent, de Comitetul Director, Consiliul 

Naţional de Conducere la şedinţele ţinute de acestea; 

g) Îndeplineşte alte sarcini date de preşedintele F.S.A.T.; 

 

ART. 23  Atribuţiile prim-vicepreşedintelui Federaţiei: 

a) Prim-Vicepreşedinţii sunt aleşi de Adunarea Generală; 

b) Fac parte din Comitetul Director şi ca nivel de organizare F.S.A.T. sunt subordonaţi Biroului 

Permanent al F.S.A.T.; 

c) Sunt aleşi pentru un mandat de şase ani; 

d) Coordonează Vicepreşedinţii şi Reprezentanţii zonali şi asigură armonizarea strategiilor între 

sectoarele de activitate din cadrul ramurii;  

e) Sunt legăturile permanente între Sindicate şi conducerea F.S.A.T.; 

f) Se implică în soluţionarea la nivel de federaţie a oricărei probleme ridicate de sindicate; 

g) Răspunde de politica în materie de sănătate şi securitate în muncă a Federaţiei; 

h) Răspunde de politica educaţional-sindicală a Federaţiei; 

i) Îndeplineşte alte sarcini stabilite de biroul permanent. 

 

ART. 24  Atribuţiile vicepreşedinţilor Federaţiei: 

j) Vicepreşedinţii sunt aleşi de Adunarea Generală; 

k) Fac parte din Comitetul Director şi ca nivel de organizare F.S.A.T. sunt subordonaţi Biroului 

Permanent al F.S.A.T. ; 

l) Sunt aleşi pentru un mandat de şase ani;  

m) Sunt legăturile permanente între Sindicate şi conducerea F.S.A.T.; 

n) Se implică în soluţionarea la nivel de federaţie a oricărei probleme ridicate de sindicate; 

o) Îndeplineşte orice sarcină trasată de Biroul Permanent al F.S.A.T. pentru a duce la îndeplinire 

hotărârile C.D. şi C.N.C. şi pentru rezolvarea problemelor sindicatelor; 

p) Prezintă anual situaţia patrimoniului. 

 

ART. 25  Liderii Zonali şi atribuţiile acestora: 

- Sunt aleşi de sindicatele afiliate la F.S.A.T., fiecare sindicat îşi desemnează un reprezentant ce va 

face parte din C.D. Reprezentantul ales de sindicat va fi altul decât Preşedintele sindicatului; 
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- Sunt validaţi pentru un mandat de şase ani. Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de lider zonal 

al federaţiei decât pentru cel mult trei mandate. Acestea pot fi succesive.  

    Atribuțiile liderilor zonali sunt: 

a) Coordonează activitatea Agenţiilor Zonale sau Uniunilor Sindicale; 

b) Convoacă reprezentanţii sindicatelor afiliate la F.S.A.T. din zonă în şedinţe lunare; 

c) Conduce şedinţele zonale lunare; 

d) Soluţionează solicitările ridicate în şedinţele lunare ale Agenţiilor Zonale sau    

e) Informează Biroul Permanent al F.S.A.T. de modul de soluţionare ale solicitărilor  ridicate în 

şedinţele zonale; 

f) Răspund de organizarea secretariatului zonal şi respectă regulamentele de circulaţie a actelor 

F.S.A.T. întocmite de secretatul General al F.S.A.T.; 

g) Îndeplineşte orice sarcină trasată de Biroul Permanent al F.S.A.T. pentru a duce la  îndeplinire 

hotărârile C.D. şi C.N.C. şi pentru rezolvarea problemelor sindicale ce  apar în zona în care sunt 

liderii zonali. 

 

        ART. 26 Comisia de Cenzori: este organul de control financiar intern al federaţiei şi este aleasă de 

Adunarea Generală pentru un mandat de şase ani. În cazuri de demisii sau incapacitate de a-şi exercita funcţia 

unul din membrii Comisiei de Cenzori, C.N.C-ul poate numi o altă  persoană. Comisia de cenzori poate fi 

înlocuită cu o firmă de specialitate. 

 

  ART. 27  Atribuţiile Comisiei de Cenzori: 

a) Verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în Adunările Generale şi la 

C.N.C. al F.S.A.T.; 

b) Întocmeşte raportul anual asupra situaţiei financiar-contabile a federaţiei; 

c) Comisia de cenzori îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu legile în vigoare. Regulamentul de 

funcţionare al Comisiei de Cenzori va fi adus la cunoştinţă de către aceştia în scris Biroului 

Permanent; 

d) Comisia de cenzori este formată din trei membri de sindicat, dintre care cel puţin unul trebuie să 

aibă pregătire în specialitatea economică. Aceasta este aleasă de Adunarea Generală pentru o 

perioadă de şase ani. 

e) Pot face parte din comisia de cenzori şi persoane din afara sindicatului care au pregătire de specialite 

financiar – contabilă, numite de C.N.C.; 

f) Verifică execuţia Bugetară şi propunerile privind proiectul de buget al F.S.A.T. pentru fiecare an; 

g) Comisia de cenzori va acţiona ca un organ de control financiar în vederea asigurării unei bune 

gestionări a patrimoniului federaţiei; 

h) Din comisia de cenzori nu pot face parte persoane alese în funcţiile de conducere ale Federaţiei; 

i) Are dreptul să participe la şedinţele CNC şi CD fără a avea drept de vot; 

j) Membrii comisiei de cenzori vor fi remuneraţi. 

 

 ART. 28 Preşedintele Federaţiei, presedintele de onoare, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi 

secretarul general vor fi salarizaţi din fondurile federaţiei. Membrii Consiliului Naţional de Conducere vor fi 

renumerati din fondurile federaţiei prin  indemnizaţie sau alte metode de plată ce vor fi stabilite prin hotărâri ale 

CNC sau regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei. 

        

ART. 29  Orice membru al Comitetului Director poate fi scos din producţie, pentru activităţi sindicale, în 

baza Contractelor Colective de Muncă în vigoare sau a legislaţiei sindicale în vigoare cu aprobarea C.N.C. al 

F.S.A.T. la propunerea C.D. al F.S.A.T. Scoaterea din producţie, pentru activităţi sindicale a membrilor 

Comitetului Director al F.S.A.T. se face cu respectarea prevederilor legale prin încheierea unui act adiţional la 

Contractele Individuale de Muncă şi în baza prevederilor Contractului Colectiv de Muncă înregistrat. 
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CAPITOLUL VI 

PATRIMONIUL F.S.A.T. 

 

 

       ART. 30  Patrimoniul federaţiei reprezintă totalitatea drepturilor federaţiei, inclusiv bunurile  mobile şi 

imobile, precum şi totalitatea obligaţiilor asumate legal de federaţie. 

a) Administrarea patrimoniului, înregistrarea acestuia şi orice operaţiune juridică patrimonială se vor 

consemna în evidenţele contabile ale federaţiei şi se vor efectua conform prevederilor legale. 

b) Gestiunea federaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Gestiunea financiar-contabilă se 

ţine de către personal calificat, asupra sa având drept de control Preşedintele federaţiei, Comitetul 

Director şi Comisia de cenzori. 

c) Evidenţele curente financiar-contabile precum şi raportările financiar contabile ale federaţiei vor fi 

ţinute de un contabil autorizat care va fi retribuit de federaţie, cu respectarea prevederilor legale. 

d) Patrimoniul federaţiei este constituit din: 

1. Bunuri mobile şi imobile dobândite conform legii; 

2. Echipamente de orice fel, fond de cărţi; 

3. Cotizaţia membrilor federaţiei: Cotizaţia fiecărui membru al F.S.A.T. (fiecărui sindicat la 

F.S.A.T.), este de 20% din suma ce reprezintă 1% din brut realizat din salariul tuturor membrilor 

sindicatului respectiv sau suma corespunzătoare a 20% din suma ce este încasată ca şi cotizaţie din 

salariul tuturor membrilor sindicatului respectiv atunci când aceasta este mai mică decât 20% din 

suma ce reprezintă 1% din brutul realizat din salariul tuturor membrilor sindicatului respectiv, sumă 

ce va fi virată lunar în contul F.S.A.T.  La solicitarea sindicatelor afiliate F.S.A.T. cotizaţia acestora 

poate fi redusă. Cererea bine argumentată se depune la B.P. şi este prezentată C.N.C. spre aprobare.  

4. Sumele provenite din activităţile economice desfăşurate de federaţie; bunuri provenite din 

donaţii, moşteniri de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale; 

e) Federaţia poate primi şi acorda sprijin financiar de la/către persoane fizice sau juridice din ţară sau 

din străinătate. 

 

ART. 31  În scopul derulării operaţiunilor financiar-bancare necesare desfăşurării activităţilor propuse, 

federaţia îşi va deschide cont bancar în lei şi în valută. 

 

 

CAPITOLUL VII 

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA F.S.A.T.  

 

 

ART. 32   Dizolvarea şi lichidarea F.S.A.T. se face conform prevederilor legale. 

ART. 33   F.S.A.T. se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale. 

ART. 34  În cazul dizolvării federatiei, daca nu se prevede altfel in AG, patrimoniul acesteia se împarte 

între sindicatele componente la momentul dizolvarii, direct  proporţional cu cota lor de contribuţie la 

patrimoniul federaţiei. Cota de contributie se stabileste procentual, pe ultimi trei ani, in functie de cotizatia 

platita federatiei.  
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CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

 

   ART. 35  Prezentul statut poate suferi modificări. 

     Modificarea trebuie să fie propusă de Comitetul Director al F.S.A.T. şi aprobată de Consiliul Naţional 

de Conducere sau Adunarea Generală. 

 

   ART. 36  Propunerile de modificare şi completare a Statutului vor fi comunicate membrilor federaţiei cu 

cel puţin o lună înainte de întrunirea Consiliului Naţional de Conducere sau Adunării Generale, iar adoptarea 

acestora se face cu votul a 50% +1 din numărul membrilor prezenţi. 

 

   ART. 37  Modificările de statut aprobate vor fi comunicate în termen de cel mult o lună de la adoptarea 

lor, tuturor membrilor federaţiei. Modificările prezentului statut vor fi înregistrate în Registrul federaţiilor 

sindicale aflat la Tribunal, cu respectarea procedurii legale. 

    În cazul apariţiei unor acte normative noi, cu privire la sindicate sau în legătură cu sindicatele şi formele 

de asociere sindicală, modificările statutului trebuie făcute necondiţionat pentru a pune in acord statutul propriu 

cu prevederile noilor acte normative. 

    Toate formele de protest sindical se vor desfăşura cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

   ART. 38  Prezentul statut se completează cu prevederile legislative în materie. 

 

   ART. 39 Anexele cu organele de conducere al F.S.A.T. şi tabelele cu prezenţa la A.G. din 07.05.2012 fac 

parte din procesele verbale ale Adunării Generale şi se anexează la acesta. 

 

   ART. 40  În procesul verbal al Consiliului Naţional de Conducere sau al Adunării Generale se va 

menţiona numele împuternicitului F.S.A.T. pentru înregistrarea prezentului Statut şi a Anexei cu Organele de 

Conducere ale F.S.A.T. nou alese, la Tribunalul Prahova în Registrul Special. 

 

  ART. 41 Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală a F.S.A.T. din 07.05.2012. Ultima 

modificare a avut loc in Consiliul National de Conducere din 11 – 14 iunie 2015, dată la care a intrat în vigoare 

in aceasta forma. Conţine 41 de articole, 13 pagini, este redactat în 2 exemplare.  

 

 

Preşedinte F.S.A.T. 

ANGHELI CĂTĂLIN 

 


