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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Denumirea sindicatului este: Sindicatul Învăţământului Preuniversitar 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău, ca recunoaştere a personalităţii şi activităţii sindicale a 

profesorului Ion Neacşu. 

Art. 2. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău are personalitate juridică şi s-a constituit 

în acord cu legislaţia în vigoare, fiind succesorul în drept şi în fapt al Asociaţiei 

Învăţătorilor din Judeţul Buzău, transformată ulterior în Sindicatul Învăţătorilor din 

Judeţul Buzău, conform sentinţei civile definitive şi irevocabile nr. 2153/06.05.2003 a 

Judecătoriei Buzău. 

Art. 3. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău are sediul în mun. Buzău, str. Bistriţei nr. 

24, jud. Buzău, telefon/ fax: 0238 723736. 

Art. 4. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  Buzău este o organizaţie fără caracter politic, 

constituit pe baza liberei adeziuni şi reuneşte salariaţii din unităţile de învăţământ de pe 

întreg teritoriul judeţului Buzău, în scopul apărării şi promovării intereselor  profesionale, 

economice, sociale, culturale şi juridice ale membrilor săi. 

Art. 5. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  Buzău are statut propriu de organizare şi 

funcţionare; are ştampilă proprie, drapel, legitimaţii şi insigne; este independent faţă de 

organele de stat şi administrative, partidele politice şi diversele asociaţii, organizaţii, 

culte, etc.; 

Art. 6. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  Buzău îşi organizează în mod independent 

activitatea, gestiunea şi bugetul propriu, fiind subordonat, prin organele sale de 

conducere, doar membrilor de sindicat care îl constituie şi având ca unic organ de control 

Comisia de cenzori. 

 

 

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  S.I.P. „Prof. ION NEACŞU”  BUZĂU 

 

Art. 7. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  Buzău promovează şi apără interesele şi 

drepturile legale ale membrilor săi, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri 

politice, apartenenţa politică sau confesiunea religioasă. 

Art. 8. Apără drepturile şi interesele membrilor de sindicat şi a familiilor lor în 

raporturile cu : 

 conducerea şcolii; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

 organele locale şi centrale ale puterii de stat; 

 alte organe şi organizaţii. 

Art. 9. Luptă pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi de sindicat, 

a drepturilor legale de muncă şi protecţia muncii, a asistenţei şi protecţiei sociale. 

Art. 10. Apără drepturile profesionale şi social-economice ale salariaţilor din 

învăţământ prin încheierea şi urmărirea respectării clauzelor din Contractul colectiv de 

muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar precum şi cel 

negociat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, precum şi respectarea contractului individual 

de muncă. 

Art. 11. Asigură prin activităţile economice ce le desfăşoară resursele necesare 

îmbunătăţirii activităţii şi creşterii valorii bunurilor din patrimoniu. 
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Art. 12. Asigură condiţii de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, prin 

colaborarea cu I.S.J., C.C.D., universităţi şi alte instituţii de cultură şi artă. 

Art. 13. Asigură asistenţă juridică gratuită în raporturile de muncă membrilor de 

sindicat; mediază conflictele dintre membri de sindicat şi conducerea unităţii şcolare, 

precum şi cu celelalte organe ale puterii de stat. 

Art.14. Colaborează cu serviciile medico-sanitare în scopul asigurării sănătăţii 

membrilor săi şi familiilor lor, acordând ajutor material acolo unde se impune şi în limita 

fondurilor alocate anual de Colegiul Liderilor. 

Art. 15. Cere patronatului interzicerea activităţii la locurile de muncă cu condiţii 

necorespunzătoare, până la totala remediere a deficienţelor. 

Art. 16. Sprijină şi asigură activitatea cultural-educativă, sportivă, de turism şi 

cazare, refacere şi recreere în timpul liber pentru membrii de sindicat în limita fondurilor 

alocate anual de Colegiul Liderilor.  

Art. 17. Luptă împotriva tendinţelor de căpătuială, parazitism, înşelătorie, mită, 

abuz de putere, tendinţelor şovine, fasciste şi antidemocratice a membrilor de sindicat. 

Art. 18. Asigură gospodărirea şi dezvoltarea bazei proprii de odihnă şi tratament 

precum şi contractarea directă, în beneficiul membrilor de sindicat, de locuri de odihnă şi 

tratament de la alţi furnizori. 

Art. 19. Întreţine relaţii de prietenie şi colaborare cu alte organizaţii sindicale din 

ţară şi din străinătate. 

Art. 20. Se implică în discutarea şi elaborarea tuturor actelor normative privitoare 

la învăţământ - în general, şi la salariaţii din învăţământ - în special. 

Art. 21. Interpelează Parlamentul, Guvernul şi alte organe de stat, prin 

reprezentanţii F.S.L.I. în cazul în care reglementările legislative contravin sau îngrădesc 

drepturile membrilor săi; 

Art. 22. Asigură, prin comisia cu probleme sociale, rezolvarea cererilor de 

îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale salariaţilor din învăţământ.  

Art. 23. Întreprinde demersurile necesare pentru constituirea unei case de ajutor 

reciproc pentru membrii de sindicat, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

 

III. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 24. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău este independent şi autonom faţă de 

federaţia sindicală la care aderă, faţă de organele de stat, partidele politice şi celelalte 

organizaţii ale administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 25. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu legile din România, cu prevederile prezentului statut; nu poate fi suspendat sau 

dizolvat pe cale administrativă; 

Art. 26. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău va acţiona pentru aplicarea şi 

respectarea tratatelor şi convenţiilor internaţionale referitoare la drepturile fundamentale 

ale omului şi ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 

Art. 27. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău respectă autonomia celorlalte organizaţii 

sindicale. 

Art. 28. În organele de conducere ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău nu pot fi 

aleşi cei care contravin prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, Codului Muncii 

şi prezentului statut. 
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IV. DREPTURILE S.I.P. „Prof. ION NEACŞU” BUZĂU 

 

Art. 29. Poate procura şi folosi mijloace de multiplicare, staţii de amplificare, 

organe de presă, afişaj şi alte forme de propagandă admise de lege pentru rezolvarea 

cererilor membrilor săi. 

Art. 30. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău are dreptul să-şi desemneze în mod liber 

reprezentanţii şi să participe la luarea tuturor deciziilor şi hotărârilor Colegiului Liderilor 

al F.S.L.I.  

Art. 31. S.I.P. Buzău are dreptul să ceară şi să primească sprijinul Federaţiei în 

realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse şi să beneficieze de facilităţile obţinute de 

F.S.L.I.. 

Art. 32. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău are dreptul să negocieze contracte 

colective de muncă la nivel de I.S.J. Buzău. 

Art. 33. Beneficiază de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

hotărârile Colegiului Liderilor al F.S.L.I.  

 

V. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE 

 

Art. 34.  Pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor sale, S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale: 

a) Negocierea, medierea, concilierea, arbitrajul; 

b) Interpelarea; 

c) Petiţia, protestul, pichetarea, mitingul, greva şi alte forme de luptă 

sindicală; 

Declanşarea conflictelor de muncă se face cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Greva de avertisment, solidaritate şi generală se declară cu votul a 2/3 din numărul 

membrilor prezenţi ai Colegiului liderilor, în urma consultării de către aceştia a 

membrilor de sindicat. 

Membrii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău pot solicita prin petiţie schimbarea 

conducerii unităţilor şcolare şi a I.S.J. Buzău care s-a compromis, astfel: 

 la nivelul unităţilor şcolare, la petiţie trebuie să adere majoritatea simplă a 

membrilor organizaţiei sindicale din unitatea şcolară; 

 la nivelul inspectoratelor şcolare, majoritatea simplă a membrilor S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

d) Sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor 

sindicale, profesionale şi salariale prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi a celor 

prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de I.S.J. Buzău, contractul 

individual de muncă, precum şi în Convenţiile Internaţionale ratificate de România; 

e) Sesizarea Internaţionalei Educaţiei şi a altor organizaţii sindicale 

internaţionale, precum şi solicitare de asistenţă juridică şi solidaritate sindicală din partea 

acestora; 

f) Sesizarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a altor foruri internaţionale în 

cazul încălcării de către autorităţile române a drepturilor şi libertăţilor de muncă şi 

sindicale; 

g) Propune proiecte de acte normative; 
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h) Sprijinirea altor organizaţii sindicale în organizarea şi conducerea acţiunilor 

revendicative; 

i) Urmăreşte ca la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Buzău, 

consiliile de administraţie să invite reprezentanţii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău în 

aceste unităţi (lider grupă sindicală) la aceste şedinţe, în conformitate cu prevederile Legii 

dialogului social nr. 62/2011, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Contractului 

Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi la 

nivel de I.S.J. Buzău. 

j) Cooperarea cu alte organizaţii sindicale, cu respectarea Statutului F.S.L.I. şi al 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

k) Propagandă în vederea cunoaşterii de către membrii de sindicat a acţiunilor şi 

activităţilor S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău prin mijloace propriii, mass-media locală şi 

naţională. 

 

VI. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL S.I.P. 

„Prof. ION NEACŞU” BUZĂU 

 

Art. 35. Membru al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău poate fi orice persoană care 

este salariat al învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului Buzău, dacă : 

a) Are vârsta de cel puţin 16 ani; 

b) Aderă prin liber consimţământ şi completează cererea de adeziune; 

c) Cunoaşte şi respectă acest statut; 

d) Achită cu regularitate cotizaţia de membru de sindicat stabilită de Colegiul 

Liderilor S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

e) Nu execută una din pedepsele complementare prevăzute de legea penală ori 

nu se află sub incidenţa altei interdicţii legale sau statutare; 

Art. 36. Nimeni nu poate fi constrâns să facă parte ori să se retragă din S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

Art. 37. Dobândirea calităţii de membru de sindicat se face la cerere prin 

semnarea adeziunii adresată biroului organizaţiei/grupei sindicale din unitatea şcolară în 

care îşi desfăşoară activitatea, iar dacă nu există organizaţie sindicală în şcoală se va 

adresa altei organizaţii/grupe sindicale sau la sediul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

Art. 38. Calitatea de membru S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău încetează în 

următoarele situaţii: 

a) prin cerere scrisă adresată conducerii organizaţiei/grupei sindicale din care face 

parte, cu cel puţin 15 zile înainte de întocmirea statelor de plată pe baza cărora se 

realizează reţinerea cotizaţiei; 

b) prin neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv; 

c) prin excludere; 

d) prin pensionare, dacă nu mai îndeplineşte prin cumul o funcţie în învăţământ. 

Art. 39. Membrii de sindicat au dreptul să se retragă oricând prin cerere scrisă, 

fără a avea obligaţia să expună motivele. 

 Membrii care se retrag nu pot cere restituirea cotizaţiei achitate anterior ori a 

sumelor şi bunurilor donate. 

O persoană care s-a retras se poate reînscrie numai după 6 luni de la data 

retragerii. Prin excepţie, reînscrierea se poate face mai devreme dacă încetarea calităţii de 
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membru a intervenit pentru situaţia prevăzută la art. 38 lit. b din prezentul Statut, cu 

condiţia achitării şi a cotizaţiei restante. 

Art. 40. Excluderea poate fi făcută de organizaţia/grupa de sindicat prin vot 

deschis, cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor membrilor de sindicat, pentru: 

 Încălcarea sau nerecunoaşterea Statutului; 

 Încălcarea deontologiei profesionale. 

Împotriva deciziei de excludere cel în cauză se poate adresa cu contestaţie 

Colegiului Liderilor S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, în termen de 15 zile de la 

comunicare. 

Colegiul Liderilor admite sau respinge contestaţia, hotărârea acestuia fiind 

definitivă. 

Art. 41. O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură 

organizaţie sindicală. 

 

 

VII. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR DE SINDICAT AI S.I.P. 

„Prof. ION NEACŞU” BUZĂU 

 

Art.42. Membrii de sindicat au următoarele drepturi: 

a) Dreptul de a fi apăraţi în faţa conducerii unităţilor şcolare, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Buzău, M.Ed.C.T., precum şi în faţa altor organe de stat. 

b) Dreptul la asistenţă juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de 

jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului; 

c) De a fi informaţi permanent asupra activităţii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, 

de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

d) De a-şi exprima în mod liber opiniile şi propunerile privind activitatea 

profesională şi a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

e) Dreptul de a folosi contra cost bazele de agrement şi dotările socio-culturale 

ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, atât ei, cât şi membrii familiilor lor; 

f) Acces liber la toate sursele de informare ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău şi 

formare profesională; 

g) Dreptul de a reprezenta S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău în relaţiile cu 

sindicatele din ţară şi din străinătate dacă a fost mandatat în acest sens. 

Art.43. Îndatoriri ale membrilor de sindicat: 

a) Să cunoască şi să respecte Statutul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

b) Să respecte şi să aplice hotărârile luate de S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

c) Să achite lunar cotizaţia de sindicat în cuantumul hotărât de Colegiul Liderilor; 

d) Să participe şi să susţină activ lupta unită pentru drepturile şi libertăţile 

membrilor de sindicat; 

e) Să ia atitudine şi să anunţe conducerea organizaţiei/grupei sindicale dacă deţine 

informaţii cu privire la denigrarea sau subminarea intereselor organizaţie/grupei din care 

face parte sau a S.I.P. „prof. I. Neacşu” Buzău. 
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 VIII. ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI ŞI 

ATRIBUŢII 

  

Art. 44. Organele de conducere ale S.I.P. „Prof.Ion Neacşu” Buzău sunt: 

a) Conferinţa Judeţeană; 

b) Colegiul Liderilor; 

c) Biroul Operativ. 

Art. 45. Organul suprem de conducere este Conferinţa Judeţeană, care se 

convoacă în sesiune ordinară o dată la 5 ani şi în sesiune extraordinară ori de câte ori este 

nevoie la solicitarea Colegiului Liderilor cu 50% + 1 din totalul membrilor prezenţi şi a 

cel puţin 1/3 din totalul membrilor de sindicat pe bază de semnătură. 

Art. 46 (1) Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţi desemnaţi ai 

organizaţiilor/grupelor sindicale membre, potrivit normei de reprezentare şi este statutară 

în prezenta a cel puţin 50%+1 din numărul total al delegaţilor. Norma de reprezentare este 

stabilită de Colegiul Liderilor. Membrii Biroului Operativ şi ai Comisiei de cenzori S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău sunt delegaţi de drept la Conferinţa Judeţeană. 

(2) Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. 

 (3) Colegiul Liderilor stabileşte cu cel puţin 30 de zile înainte data şi locul 

organizării, ordinea de zi, şi durata Conferinţei Judeţene. 

Art. 47. Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţii: 

a) Analizează activitatea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău şi a organelor sale de 

conducere desfăşurată între Conferinţe; 

b) Stabileşte obiectivele şi direcţiile de acţiune ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău în perioada următoare şedinţei Conferinţei Judeţene; 

c) Aprobă sau modifică Statutul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

d) Alege prin vot secret, cu majoritatea simplă a voturilor, liderul, membrii 

Biroului Operativ şi cei ai Comisiei de cenzori; 

e) Hotărăşte afilierea sau retragerea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău din 

organizaţii sindicale naţionale, confederative şi internaţionale prin votul a 50% + 1 din 

numărul membrilor prezenţi. 

Art. 48. Între şedinţele Conferinţei Judeţene, conducerea S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu”  Buzău este asigurată de către Colegiul Liderilor. 

Art. 49. Colegiul Liderilor este constituit din membrii Biroului Operativ şi din 

liderii organizaţiilor/grupelor sindicale membre, fiind statutar în prezenţa a 2/3 din 

numărul total al acestora.  

Hotărârile Colegiului Liderilor se iau cu votul a 50% + 1 din numărul membrilor 

prezenţi. 

Colegiul Liderilor se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 

convocarea Preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Operativ. 

Colegiul Liderilor are  următoarele atribuţii: 

1. Adoptă strategia şi obiectivele anuale ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

2. Elaborează şi aprobă regulamentul său de organizare şi funcţionare. 

3.Transpune în practică hotărârile Conferinţei Judeţene, propriile hotărâri, precum 

şi propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

4. Validează cererile de adeziune precum şi de excludere a unei organizaţii/grupe 

sindicale şi a membrilor de sindicat. 
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5. Stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor de muncă şi 

modalităţile de soluţionare ale acestora. 

6. Hotărăşte şi aprobă declanşarea conflictelor colective  de muncă şi însărcinează 

Biroul Operativ cu iniţierea procedurilor şi desfăşurarea negocierilor. 

7. Stabileşte sau modifică cuantumul cotizaţiei de sindicat pe care membrii S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu”  Buzău trebuie să o achite. 

8. Aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi propunerea de buget de venituri 

şi cheltuieli pe anul următor. 

9. Convoacă Conferinţa Judeţeană, stabileşte ordinea de zi, durata, locul 

desfăşurării, regulamentul de desfăşurare al acesteia, precum şi norma de reprezentare. 

10. Analizează activitatea comisiilor socio – profesionale. 

11. Propune Conferinţei Judeţene modificări ale Statutului şi a denumirii 

sindicatului . 

12. Rezolvă orice alte probleme ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău ivite între 

Conferinţele Judeţene. 

13. Suspendă şi demite sau eliberează din funcţie orice membru din conducerea 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău şi numeşte un înlocuitor interimar până la următoarea 

Conferinţă Judeţeană. Hotărârea se ia în cazuri bine instrumentate, cu votul a cel puţin 

50%+1 din numărul membrilor prezenţi ai Colegiului Liderilor.  

14.  Analizează şi hotărăşte asupra apelurilor organizaţiilor sindicale. 

Art. 50. Organele de conducere ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău pot invita să 

participe la lucrările Colegiului Liderilor, cu statut de invitaţi, fără drept de vot, 

reprezentanţi ai confederaţiei, federaţiilor de ramură, ai patronatului şi organelor 

administraţiei publice, consilieri şi experţi. 

Art. 51. Între şedinţele Colegiului Liderilor, conducerea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău este asigurată de Biroul Operativ. 

Biroul Operativ este alcătuit dintr-un număr de 8 - 12 membrii  şi Preşedintele 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău aleşi nominal în Conferinţa Judeţeană. Preşedintele S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău este de drept şi Preşedintele Biroului Operativ.  

Funcţiile de conducere ale Biroul Operativ sunt:  

- 1 Preşedinte – Preşedintele S.I.P.  „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

- 1 Vicepreşedinte 

- 1 Secretar executiv. 

În prima şedinţă a Biroului Operativ după Conferinţa Judeţeană Preşedintele 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău propune dintre membrii Biroului Operativ persoanele 

care vor ocupa funcţiile de vicepreşedinte şi secretar executiv; validarea propunerilor se 

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

Art. 52. Biroul Operativ se întruneşte bilunar sau ori de câte ori este nevoie, la 

convocarea preşedintelui sau la solicitarea a 1/3 din membrii Biroului Operativ şi este 

statutar constituit în prezenţa a 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se iau cu majoritate 

simplă din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 53. Biroul Operativ al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău are următoarele 

atribuţii: 

1. Asigură conducerea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău între şedinţele Colegiului 

Liderilor. 

2. Elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de Colegiul 

Liderilor. 
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3. Informează Colegiul Liderilor asupra stadiul îndeplinirii hotărârilor. 

4. Asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare. 

5. Propune spre aprobare Colegiului Liderilor proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

6. Analizează activitatea şi propune Colegiului Liderilor sancţionarea membrilor 

organelor de conducere cât şi a membrilor de sindicat care încalcă prevederile statutare 

sau aduc prejudicii grave S.I.P. „Prof.  Ion Neacşu” Buzău şi activităţii acestuia. 

7. Elaborează şi aprobă regulamentul său de funcţionare. 

8. Analizează cererile de adeziune la S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, le 

avizează şi le înaintează spre aprobare Colegiului Liderilor în următoarea şedinţă. 

9. Propune Colegiului Liderilor modificări ale Statutului S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu”  Buzău. 

10. Hotărăşte asupra convocării Colegiului Liderilor. 

11. Analizează şi hotărăşte asupra apelurilor, moţiunilor şi propunerilor 

organizaţiilor/grupelor sindicale membre. 

12. Hotărăşte şi aprobă contribuţiile S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău pentru 

unele acţiuni profesionale, culturale, sportive, etc. 

13. Desemnează reprezentanţii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău la diverse 

organisme departamentale, naţionale sau internaţionale, de interes sindical sau 

profesional. 

14. Hotărăşte asupra problemelor de personal şi salarizare ale personalului S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău, precum şi asupra indemnizaţiilor şi premierelor acordate 

membrilor organelor de conducere şi salariaţilor, în raport de activitatea depusă. 

15. Desemnează reprezentanţii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău care să susţină 

interesele membrilor de sindicat în negocierile cu conducerile I.S.J. Buzău, unităţilor de 

învăţământ, administraţiilor locale şi/sau centrale.  

16. Hotărăşte cu privire la oportunitatea înfiinţării, organizării şi funcţionării de 

unităţi economice, sociale, de cultură şi de editare a publicaţiilor. 

17. Ia hotărâri cu privire la  gestionarea patrimoniului S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău. 

Art. 54. 1. Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea pe comisii, astfel: 

 Comisia organizatorică; 

 Comisia juridică; 

 Comisia pentru distribuirea biletelor de odihnă şi tratament; 

 Comisia pentru drepturile omului; 

 Comisia pentru perfecţionarea activităţii profesionale şi sindicale; 

 Comisia pentru tineret, sport, turism; 

 Comisia pentru soluţionarea problemelor sociale. 

 (2) Activitatea comisiilor este coordonată de conducerea Biroului Operativ. 

Art. 55. Preşedintele Biroului Operativ (Preşedintele S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău) are următoarele atribuţii: 

1. Coordonează activitatea Conferinţei Judeţene, a Colegiului Liderilor şi a 

Biroului Operativ. 

 2. Reprezintă interesele S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău în raporturile cu 

F.S.L.I., cu celelalte federaţii şi confederaţii sindicale şi patronale, naţionale şi 

internaţionale, cu patronatul, cu toate instituţiile statului, partidele politice şi mass-media.  
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3. Are mandat de a lua hotărâri de moment, cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

aducându-le la cunoştinţa Biroului Operativ în prima şedinţă, spre analiză şi aprobare. 

4. Aprobă documentele financiare privind cheltuielile S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău. 

5. Informează Biroul Operativ asupra stadiului realizării programului de acţiune 

stabilit de Colegiul Liderilor; 

6. Convoacă Biroul Operativ şi Colegiul Liderilor; 

7. Conduce delegaţiile S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău la negocierile care au loc 

la nivel de Inspectorat Şcolar, M.E.C., sau în dialogul cu alte autorităţi  centrale sau locale 

şi structuri sindicale. 

8. Stabileşte atribuţii şi sarcini pentru vicepreşedintele şi secretarul executiv al 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

9. Semnează contractele individuale de muncă ale personalului salariat al S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău şi stabileşte fişa postului. 

10. Coordonează activitatea comisiilor. 

11. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în Colegiul Liderilor şi Biroul 

Operativ. 

Art. 56. Comisia de cenzori este formată din 3 - 5 membrii aleşi de Conferinţa 

Judeţeană. 

Membrii comisiei în prima şedinţă îşi desemnează preşedintele şi secretarul 

executiv. 

Art. 57.1. Comisia de cenzori a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău verifică anual 

activitatea economică şi financiară a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău şi informează 

Colegiul Liderilor. 

2. Întocmeşte anual un raport asupra situaţiei financiare a unităţilor economico – 

sociale înfiinţate de S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău.  

Propunerea de revocare a membrilor comisiei de cenzori se face de către Biroul 

Operativ. 

 

IX. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ORGANIZAŢIILOR/GRUPELOR 

SINDICALE MEMBRE  

ALE S.I.P. „Prof. ION NEACŞU” BUZĂU 

 

Art. 58. Organizaţia/grupa sindicală este formată din membrii de sindicat ai S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu”  Buzău din una sau mai multe unităţi şcolare din judeţul Buzău. 

Art. 59. Organizaţiile/grupele sindicale membre ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău recunosc şi respectă prevederile prezentului Statut. 

Art. 60. Membrii fiecărei organizaţii/grupe sindicale îşi desemnează la nivel de 

unitate şcolară prin vot, cu majoritate simplă, liderul, membrii Conducerii executive şi 

membrii Comisiei de cenzori. Procesele verbale încheiate cu ocazia constituirii 

organizaţiei/grupei sindicale  şi a alegerilor se vor aduce în copie la sediul S.I.P. „Prof. 

Ion Neacşu” Buzău în termen de 30 de zile de la data încheierii.  

Se recomandă ca în funcţia de lider al organizaţiei/grupei sindicale să fie aleasă o 

persoană încadrată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, având în 

vedere faptul că mandatul este de 5 ani.  

Art. 61. Liderul organizaţiei/grupei sindicale este preşedintele Conducerii 

executive şi are următoarele drepturi şi obligaţii: 
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a) Drepturi : 

- să fie informat cu privire la activitatea şi hotărârile organelor de conducere ale 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

- să fie anunţat cu privire la locul şi data desfăşurării şedinţei Colegiului 

Liderilor; 

- să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport când participă la 

şedinţele sau acţiunile S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău;  

- să convoace Conducerea executivă a organizaţiei/grupei sindicale; 

- să fie invitat la Consiliul de administraţie al unităţii şcolare în care îşi 

desfăşoară activitatea profesională şi sindicală; 

- să convoace Comisia paritară la nivelul unităţii şcolare; 

- să distribuie biletele de odihnă şi tratament cu consultarea tuturor membrilor de 

sindicat din organizaţie/grupă; 

- să îi fie asigurat un orar care să îi permită participarea la activităţi sindicale (ex. 

Biroul Operativ, Colegiul Liderilor, Conferinţă Judeţeană, etc.); 

- să ia hotărâri de moment, urmând să informeze în cel mai scurt timp 

Conducerea executivă. 

b) Obligaţii: 

- să participe la şedinţele Colegiului Liderilor şi la toate activităţile sindicale la 

care a fost invitat; 

- să ţină o legătură permanentă cu conducerea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

- să ţină evidenţa plăţii cotizaţiei de sindicat către S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău; 

- să păstreze procesele–verbale întocmite cu ocazia constituirii organizaţiei/grupei 

sindicale, alegerilor, şi efectuării diverselor cheltuieli din cota – parte din cotizaţie, dacă 

este cazul; 

- să aducă în termenul stabilit toate documentele solicitate de conducerea S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

- să participe la şedinţele Consiliului de administraţie şi să ceară consemnarea în 

procesul – verbal a propriilor observaţii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, liderul de 

sindicat nu mai are dreptul de a reclama conducerii S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău 

eventualele abuzuri săvârşite de către Consiliul de administraţie al unităţii şcolare. 

- să se consulte cu membrii Conducerii executive din organizaţia/grupa sindicală 

asupra tuturor cheltuielilor ce vor fi efectuate, unde este cazul ; 

- să ceară anual Comisiei de cenzori ai organizaţiei/grupei sindicale întocmirea 

raportului de venituri şi cheltuieli, unde este cazul; 

- să depună la sediul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, dacă este cazul, raportul 

Comisiei de cenzori până cel mai târziu la data de 31 martie a anului următor celui pentru 

care s-a întocmit.  

- răspunde de modul de utilizare a cotei-parte din cotizaţia ce revine 

organizaţiei/grupei sindicale, unde este cazul. 

Art. 62. Conducerea executivă a organizaţiei/grupei sindicale este formată din 3 – 

7 membrii, dintre care unul este liderul organizaţiei/grupei sindicale. 

 Conducerea executivă a organizaţiei/grupei sindicale trebuie consultată de către 

lider cu privire la toate activităţile sindicale ce urmează a se desfăşura, cât şi cu privire la 

oricare altă hotărâre. 
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Art. 63. (1)Comisia de cenzori a organizaţiei/grupei sindicale este alcătuită din 3 

- 5 membrii aleşi. Aceasta va întocmi anual un raport privind încasarea cotizaţiilor 

membrilor de sindicat şi modalităţile de utilizare a acestora, unde este cazul.  Raportul 

întocmit va fi prezentat în copie Biroului Operativ al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

(2) Propunerea de revocare a membrilor comisiei de cenzori se face de către 

Biroul Operativ şi se aprobă de către adunarea generală a organizaţiei /grupei sindicale.. 

 

 

X. ALEGEREA PREŞEDINTELUI, BIROULUI OPERATIV ŞI A COMISIEI DE 

CENZORI A S.I.P. „Prof. ION NEACŞU” BUZĂU 

 

Art. 64. Preşedintele, membrii Biroului Operativ şi cei ai Comisiei de cenzori ai 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  Buzău sunt aleşi de Conferinţa Judeţeană, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute la art. 69 alin. 2 şi 3 din prezentul Statut. 

Art. 65. (1) Pentru funcţia de preşedinte al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, 

membru în Biroul Operativ şi membru în Comisia de cenzori se depun candidaturi scrise 

la sediul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua stabilită de 

Colegiul Liderilor ca dată a alegerilor. 

(2) Validarea candidaturilor se face de către o comisie stabilită de Colegiul 

Liderilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data hotărâtă pentru desfăşurarea alegerilor. 

Comisia este formată din 3 membrii, dintre care unul va fi consilierul juridic care va şi 

coordona lucrările acesteia. 

Comisia de validare a candidaturilor va informa în scris candidaţii cu privire la 

validarea/invalidarea candidaturii lor, în termen de 7 zile de la data constituirii. 

Art. 66. (1) Pentru funcţia de preşedinte al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău pot 

candida persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate mai jos, cât şi alte 

condiţii stabilite de Colegiul Liderilor: 

1. nu au avut funcţii remunerate de partid până în decembrie 1989; 

2. respectă Legea sindicatelor şi Statutul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

3. nu au fost membri de partid în anul anterior datei depunerii candidaturii; 

4. organizaţia/grupa sindicală din care provin să aibă un număr de minim 30 de 

membri; 

5. să aibă acordul scris a 50 + 1 din numărul total al membrilor de sindicat din 

organizaţia/grupa sindicală din care provine; 

6. au fost membri în Biroul Operativ sau în Comisia de cenzori la nivelul S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău sau la nivelul organizaţiei/grupei sindicale din care provin, în 

ultimii 4 ani; 

6. nu sunt aleşi într-o funcţie permanentă la nivel de Confederaţiei sau F.S.L.I.. 

(2) Candidaţii la funcţia de preşedinte al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” însoţesc 

cererea de candidatură de o declaraţie pe propria răspundere prin care menţionează că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Statut cât şi eventuale alte condiţii stabilite 

de către Colegiul Liderilor, precum şi de dovada îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 66 

alin. 1 pct. 4 şi 5.  

Art. 67. (1) Pentru funcţia de membru în Biroul Operativ a S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile enumerate mai 

jos, cât şi alte condiţii stabilite de Colegiul Liderilor: 

1. nu au avut funcţii remunerate de partid până în decembrie 1989; 
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2. respectă Legea sindicatelor şi Statutul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

3. nu deţin funcţii în partidele politice; 

4. organizaţia/grupa sindicală din care provin să aibă un număr de minim 15 de 

membri; 

5. să aibă acordul scris a 50 + 1 din numărul total al membrilor de sindicat din 

organizaţia/grupa sindicală din care provine; 

6. au fost membri în Biroul Operativ sau în Comisia de cenzori la nivelul S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău sau la nivelul organizaţiei/grupei sindicale din care provin, în 

ultimii 4 ani. 

(2) Candidaţii la funcţia de membru în Biroul Operativ al S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău însoţesc cererea de candidatură de o declaraţie pe propria răspundere prin 

care menţionează că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Statut cât şi eventuale 

alte condiţii stabilite de către Colegiul Liderilor, precum şi de dovada îndeplinirii 

condiţiilor impuse de art. 67 alin. 1 pct. 4 şi 5.  

Art. 68. (1) Pentru funcţia de membru în Comisia de Cenzori a S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile enumerate mai 

jos, cât şi alte condiţii stabilite de Colegiul Liderilor: 

1. nu au avut funcţii remunerate de partid până în decembrie 1989; 

2. respectă Legea sindicatelor şi Statutul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău; 

3. nu deţin funcţii în partidele politice; 

4. organizaţia/grupa sindicală din care provin să aibă un număr de minim 15 de 

membri; 

5. au fost membri în Biroul Operativ sau în Comisia de cenzori la nivelul S.I.P. 

„Prof. Ion Neacşu” Buzău sau la nivelul organizaţiei/grupei sindicale din care provin, în 

ultimii 4 ani. 

(2) Candidaţii la funcţia de membru în Comisia de Cenzori a S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău însoţesc cererea de candidatură de o declaraţie pe propria răspundere prin 

care menţionează că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Statut cât şi eventuale 

alte condiţii stabilite de către Colegiul Liderilor 

Art. 69. (1) Mandatul preşedintelui, al membrilor Biroului Operativ şi al 

membrilor Comisiei de cenzori ai S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău este de 5 (cinci) ani. 

(2) Prin excepţie, în situaţia vacantării funcţiei de preşedinte al S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu”  Buzău, în prima şedinţă a Biroului Operativ dintre membrii Biroului va fi 

desemnat prin vot secret un preşedinte interimar. Mandatul preşedintelui interimar va fi 

pe perioada până la data la care, conform prevederilor statutare, se vor putea desfăşura 

alegeri pentru funcţia de preşedinte al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. Mandatul 

preşedintelui nou ales este pentru perioada rămasă din mandatul Biroului Operativ şi al 

Comisiei de cenzori a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău. 

(3) În situaţia vacantării unei funcţii de membru în Biroul Operativ sau al 

Comisiei de cenzori a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, în prima şedinţă a Colegiului 

Liderilor, dintre membrii acestuia se va alege prin vot un înlocuitor interimar până la 

următoarele alegeri. Propunerea de alegere a noului membru interimar al Biroului 

Operativ sau al Comisiei de cenzori va fi făcută de Biroul Operativ al S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău.  

Art. 70.  Alegerile se desfăşoară sub supravegherea unei comisii formată din 5 - 9 

membri, propusă de Biroul Operativ şi supusă aprobării Conferinţei Judeţene. Lucrările 
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Conferinţei se desfăşoară după un regulament aprobat în Colegiul Liderilor şi 

consemnează într-un proces-verbal care se arhivează. 

 

 

 

XI. PARIMONIUL S.I.P. „Prof. ION NEACŞU”  BUZĂU 

 

Art. 71. 1. Patrimoniul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău este compus de bunuri 

mobile şi imobile, astfel: 

a) cotizaţii lunare ale organizaţiilor/grupelor sindicale membre; 

b) profitul rezultat din activităţile economice desfăşurate de S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău; 

În vederea introducerii în circuit turistic S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău 

deschide la Pensiunea „Harţagu” punct de lucru cu principal obiect de activitate : cazare şi 

alimentaţie. 

c) donaţii, sponsorizări, etc. 

d) bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu”  

Buzău; 

e) sedii şi case de odihnă construite de învăţători sau profesori, pentru care 

există documente şi pentru care S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău va face toate demersurile 

necesare pentru retrocedare; 

f) orice alte surse permise de lege. 

2. S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, în calitate de succesor în drept şi în fapt al 

Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Buzău, transformată ulterior în Sindicatul Învăţătorilor 

din judeţul Buzău, preia întreg patrimoniul ce a aparţinut Asociaţiei Învăţătorilor. 

Art. 72. Fondurile băneşti ale S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău sunt folosite 

pentru: 

a) finanţarea activităţii organizatorice şi a tuturor acţiunilor legate de 

rezolvarea unor revendicări şi drepturi ale membrilor de sindicat; 

b)  mass – media; 

c) procurarea de inventar gospodăresc, cultural, sportiv, finanţarea unor 

activităţi, sociale, culturale, educative, artistice, sportive, etc.; 

d) acordarea de ajutoare materiale; 

e) fond de grevă şi fond pentru organizarea de demonstraţii; 

f) fond de salarii şi de premieri. 

Art. 73. Bunurile imobile aflate în patrimoniul S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău 

nu pot fi înstrăinate decât în situaţii bine motivate şi cu aprobarea prealabilă a Colegiului 

Liderilor. 

 

XII. REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA S.I.P. „Prof. ION NEACŞU” 

BUZĂU 
 

Art. 74. Reorganizarea sau dizolvarea S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău poate fi 

hotărâtă de Conferinţa Judeţeană, în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul delegaţilor, 

conform normei de reprezentare, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi. 

Art. 75. (1) Conferinţa Judeţeană hotărăşte asupra patrimoniului S.I.P. „Prof. Ion 

Neacşu” Buzău. 
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               (2) Bunurile primite în folosinţă de la stat vor fi restituite acestuia. 

               (3) În cazul dizolvării, divizării sau comasării, patrimoniul S.I.P. „Prof. 

Ion Neacşu” Buzău nu poate fi împărţit între organizaţiile/grupele sindicale membre sau 

transferate unor alte organisme de tip sindical, ci va fi folosit, potrivit intereselor 

membrilor de sindicat, conform hotărârii Conferinţei Judeţene. 

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 76. Biroul Operativ propune normele de personal, salariile, indemnizaţiile, 

stimulentele pentru funcţiile eligibile, precum şi cheltuielile pentru mijloacele fixe ce 

depăşesc echivalentul în lei a 350 Euro. 

Art. 77. Consilierul juridic angajat va avea datoria de a acorda gratuit asistenţă 

juridică tuturor membrilor de sindicat în probleme profesionale şi personale şi de a 

reprezenta S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău în faţa instanţelor şi a altor organe. 

Art. 78. Angajarea personalului salariat se va face cu acordul Biroului Operativ şi 

cu respectarea metodologiilor şi legislaţiei în vigoare. 

Art. 79. Prezentul Statut a fost modificat şi adoptat în conformitate cu prevederile 

Legii dialogului social nr. 62/2011, în Conferinţa Judeţeană al S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” 

Buzău din 22.11.2014. 

Art. 80. Prezentul Statut, modificat şi completat, intră în vigoare de la data 

adoptării acestuia în cadrul Conferinţei Judeţene a S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău, 

respectiv data de 22.11.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul Statut a fost adoptat în Conferinţa Judeţeană a 

S.I.P. „Prof. Ion Neacşu” Buzău din data de 22 noiembrie 2014 

 
 


