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           ROMANIA 

                  Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5 

       C.I.F. 21502549/03.04.2007 

       Tel/fax: 595825/147 

       e-mail: sindicat@usamvcluj.ro 

       www.sindicat.usamvcluj.ro 

   
SINDICATUL  U.S.A.M.V.C.N. 

al cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului de cercetare 

şi  personalului nedidactic din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

 

 

PROPUNERE 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a Adunarii Generale a Sindicatului USAMV CN şi alegeri a Conducerii 

Sindicatului 

 

 

 

- respectând prevederile Statutului Sindicatului USAMVCN 

- referindu-ne la urgenţa înregistrării la Inspectoratul teritorial de muncă a  noului Contract 

colectiv de muncă la nivel de unitate, negociat din luna iulie 2022, pentru a evita riscul 

ieşirii din termen 

- având în vedere şi asimilând prevederile Ordonantei nr. 26 din 2000, privind organizarea 

şi desfăşurarea Adunărilor generale care pot avea loc și prin mijloace electronice de 

comunicare directă la distanță prin identificarea unei platforme care garantează 

respectarea tuturor condițiilor tehnice necesare 

- ţinând cont de faptul că mandatul conducerii actuale a ajuns la final 

- nu în ultimul rând, luând în considerare contextul actual al sanătăţii publice 

 

Consiliul de conducere al Sindicatului USAMVCN aprobă următorul regulament: 

 

 

 I. Dispoziţii generale 

 

1. În conformitate cu prevederile, Consiliul de Conducere în funcţie, stabileşte ca alegerea noului 

Consiliu de conducere a  Sindicatului USAMV CN să se desfăşoare de urgenţă în perioada 

septembrie-octombrie 2022, electronic pe o platformă on line care să asigure securizarea  

procesului de votare. 

 

2. Participă la Adunarea Generală toţi membrii Sindicatului USAMV CN. 

 

3. Adunare generală  se consideră validă în prezenta a 2/3 din membrii săi, hotărârile fiind luate 

numai în cazul obţinerii a cel puţin 50% din voturile celor prezenţi. Data adunării generale se 

aduce la cunoştinţă membrilor organizaţiei sindicale cu cel puţin 15 zile calendaristice prin orice 

mijloc de informare. Dacă la data adunării generale nu se realizează cvorumul necesar pentru a fi 

statutară şi a putea adopta hotărâri se fixează o altă dată (nu mai târziu de 10 zile calendaristice) 

când aceasta se consideră statutară indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile în acest caz 
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luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. Hotărârile votate  devin obligatorii 

pentru toţii membrii sindicatului.   

 

4. Ordinea de zi a AG cuprinde: 

    1. Raportul de activitate şi Aprobarea bugetului de cheltuieli pe mandat 

    2. Raportul Comisiei de Cenzori pe mandat 

    3. Alegeri generale pentru Consiliul de conducere a Sindicatului USAMVCN 

    4. Alegeri membri Comisia de Cenzori 

    5. Diverse 

 

 

II. Alegerea Consiliului de conducere 

 

 

1. Consiliul de conducere asigură în componența sa reprezentativitatea majorității sectoarelor de 

activitate din universitate, aceasta se stabilește în funcție de necesităţi şi solicitări în cadrul 

Consiliului de conducere. 

2. Orice membru de sindicat care întruneşte condiţiile statutului şi a prezentului regulament 

poate candida pentru Consiliul de Conducere a Sindicatului USAMVCN și Comisia de 

Cenzori, cu condiția depunerii candidaturii, la secretariatul Sindicatului sau pe adresa de e-

mail al sindicatului, cu cel puțin 5 zile înainte de alegeri. 

3. Condiţii de eligibilitate pentru candidaturi: 

- să aibă o vechime neîntreruptă în Sindicatul USAMVCN de minim 5 ani 

- să fii participat cel puţin la o activitate sindicală la solicitarea Sindcatului USAMVCN 

- să nu fie în situaţia de incompatibilitate prevazută în Statut  

- să nu fii avut poziţii contrare interesului salariatilor, membri de sindicat 

 

4. Alegerile vor fi organizate de o Comisie electorală formată din 3 membri de sindicat, care nu 

au calitatea de candidat. Din comisie face parte de drept secretara sindicatului pentru 

asigurarea datelor şi informaţiilor necesare activităţii de votare. Comisia este validată de 

Consiliul de conducere în funcţie. 

         Atribuţiile comisiei electorale sunt următoarele:  

  a) organizează şi răspunde de desfăşurarea alegerilor 

b) primeşte candidaturile depuse şi verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă a 

candidaturilor depuse înregistrându-le pe cele care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le 

pe cele neconforme sau nelegale 

c) validează lista cu candidații eligibili în maxim 48 ore de la încheierea depunerii 

candidaturii 

 

 d) face publice, pe site-ul sindicatului, candidaturile  depuse, modalitatea de vot, data, ora și locul   

alegerilor 

 

 e) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile necesare procesului de votare 

f)  numără   voturile,   stabileşte   valabilitatea   voturilor   exprimate,   totalizează voturile                      

exprimate, stabileşte rezultatele și validează alegerile; 
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 g)  redactează în două exemplare procesul verbal al rezultatelor finale 

 h) îndeplineşte orice altă activitate legală privind alegerile 

5. Exprimarea votului se va face scris în casuța de mesaje al platformei google meet În caz de 

voturi egale departajarea se face în funcţie de vechimea în sindicat. 

6. Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la Comisia electorală, în  

termen  de  24  de  ore  de  la  afişarea  rezultatelor  votării  și  se soluționează de către Biroul 

executiv în funcţie. 

Alegerea Biroului Executiv 

1. Membrii Biroului Executiv și Președintele sindicatului sunt aleși de către Consiliul de 

Conducere prin vot deschis. 

2. Pentru funcția de Președinte de sindicat pot candida doar persoanele care au deținut 

calitatea de membru în Biroul Executiv al Sindicatului USAMV CN în mandatul anterior. 

3. Președintele de onoare face parte de drept din Biroul Executiv și Consiliul de conducere, 

cu drept de vot. 

 

 

 

 

Calendarul alegerilor 

1. Depunerea candidaturilor 

2. Verificarea eligibilităţii candidaţilor, stabilirea listei finale şi publicarea pe site 

3. Votarea candidaţilor 

4. Validarea şi publicarea rezultatelor 

5. Contestaţii şi rezolvarea contestaţiilor 

6. Rezultate finale 

 

 

 

Consiliul de conducere 

Sindicat USAMVCN 

Cluj-Napoca 

 


