w

al cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare §i
personalului nedidactic din cadrul U.S.A.M.V. CIuj-Napoca
Sindicatul U.S.A.M .V. al cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare §i
personalului nedidactic, inclusiv personalul din cercetare (numit in continuare
Sindicatul USAM VCN) din cadrul U niv ersità^ de §tiinte Agricole §i M edicina
Veterinarà Cluj-Napoca, se constituie ca o organizare socio-profesionala
apolitica cu personalitate jurídica, ce se poate afilia altor sindicate formànd
federaci sau confederaci, dupa caz. Poate fi membru al acestui sindicat orice
cadru didactic, cadru didactic auxiliar sau personal nedidactic care se ìnscrie,
cunoa§te statutul sindicatului §i piatente cotizaba de membru.

1. SCOPUL §1 OBIESTIVELE SINDICATULUI
1.1 Scopili
Sindicatul U.S.A.M.V. al cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare §i
personalului nedidactic din cadrul Universitàtii de i>tiinte Agricole §i M edicina
Vetermarà Cluj-Napoca este constituit prin liber consim tàm ànt in scopul de a
reprezenta si a apara drepturile §i intereselor profesionale, economice, sociale,
culturale si sportive ale cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare §i
personalului nedidactic - membri de sindicat - in relafiile cu conducerea
administrativa a Universitàtii de §tiinte Agricole §i M edicina Veterinarà ClujNapoca, a M inisterului Educajiei §i Cercetàrii, precum §i in relajiile cu alte
organiza^ii de stat, adm inistrative §i legislative.

1.2 Obiectivele
Sindicatul U.S.A.M .V. al cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare si
personalului nedidactic din cadrul Universitàtii de §tiinte A gricole §i M edicina
Veterinara Cluj-Napoca are la baza organizàrii si desià§uràrii activitàtii sale,
urmàtoarele obiective principale:

1.2.1 Obiective sociale §i administrative
a) asigurarea respectàrii drepturilor fondamentale ale m em brilor sài la : muncà,
demnitate, protectie socialà, securitatea muncii, odihnà §i asiguràrii sociale,
ajutor garantat in caz de §omaj, pensie §i a altor drepturi garantate de
legislaba in vigoare;
b) asigurarea pentru flecare membru de sindicat a unui loc de muncà
corespunzàtor pregàtirii §i cojnpetentei profesionale;
c) respectarea prevederilor legale privind durata concediilor de odihnà si a
sàrbàtorilor legale;
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e) asigurarea §i respectarea intocmai a prevcéBíij^r, i § |a l e referitoare la
ocrotirea m uncii si a drepturilor ce deriva din accstea;
f) aplicarea intégrala a prevederilor Legii educatiei nationale, a Statutului
cadrelor didactice §i a Cartei Universitare;
g ) aplicarea plápi concediului de odihná §i a concediului suplimentar, a orelor
de muncá efectúate peste progamul de lucru sau in zilele de repaus
sáptámanal, cat §i in timpul sárbátorilor legale, stipulate ín legislaba in
vigoare;
hi negocierea contractului colectiv de muncá §i a contractelor individúale de
m uncá cu conducerea Universita^ii, in care sá fie stipulate explicit tóate
drepturile §i indatoririle cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare §i
personalului nedidactic;
i» m ilitarea pentru acordarea echipamentului de lucru §i de protecjie, a
antidoturilor, a m aterialelor igienico-sanitare, precum §i a sporurilor de
salariu
§i concediu suplimentar de odihná pentru personalul care i§i
desfá^oará activitatea in condi^ii de lucru nocive;
; i asigurarea protec^iei liderului de sindicat §i a activi§tilor sindical!, atát pe
durata mandatului cát §i dupá expirarea acestuia;
>:' asigurarea unui raport echitabil intre nivelul salariilor cadrelor didactice de
r»redare, a cadrelor didactice auxiliare §i a personalului nedidactic;
orezen^a §i reprezentarea la tóate nivelurile §i in tóate forurile de conducere a
reprezentantilor organizafiei sindicale, conform prevederilor legale in
vigoare;
m l folosirea peti^iei, a mitingului, a dem onstrare! §i a grevei ca mijloace de
rrotest in lupta pentru apárarea intereselor m em brilor sái §i pentru
respectarea demnitá^ii §i drepturilor íundam entale ale angaja|ilor;
r. t chemarea in faja instan^elor judecátore§ti a persoanelor íizice sau juridice
care se fac vinovate de incálcarea legislare! referitoare la dreptul muncii,
dreptul sindical sau care incalcá contractul colectiv de muncá la nivel de
universitate sau contractul individual de muncá, in situaba in care aceste
conflicte nu se rezolvá prin negociere;
: i respectarea §i aplicarea prevederilor legale privind retribuirea muncii in
conform itate cu nivelul mediu de salarizare european in inva^ámantul
superior precum §i asigurarea unor condi^ii de viafá decente;
r» i va milita ca tóate drepturile generale prevázute pentru alte categorii sociale
sá fie valabile §i pentru cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare §i
personalul nedidactic;
j i analiza posibilitá^ilor amenajárii prin mijloace proprii sau in colaborare cu
adm inistraba universitá^ii §i/sau alte sindicate a unei baze de odihná proprii;
r asigurarea cu materiale. didactice §i dotarea laboratoarelor §i a sálilor de curs
la nivel corespunzátor in vederea desfá§urárii activitájii de invá^ámant §i
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1.2.2 Obiectivele profesionale çi economice
¡fe '!)ftjfj'ii;! O J j
c a b i n i avocaíial^
a)
sprijinirea m aterialà a
m em brilor sâi îft exerci tarea^pro fes íuna,
constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea 'm e ip h r ilo ^ a i ín situaj;
speciale;
'
b)
íncadrarea cu personal didactic, auxiliar, nedidactic §i de cercetare
corespunzàtor ca num âr §i pregátire;
c)
asigurarea conditiilor pentru perfcc|ionarea profesionala sau calificare
superioarâ a m em brilor sai urmàrind ca dupà perfec|ionare sa fie promova^i ín
functii conform prevederilor legale ín raport cu pregatirea;
d)
va m ilita pentru distribuirea echitabilá a veniturilor universitari;
e)
consultarea liderilor de sindicat de catre conducerea universitari ín tóate
situ atile in care este discutata situaba profesionala, econom ica §i socialâ a
cadrelor didactice, didactice auxiliare si a personalului nedidactic precum §i ín
orice situ are de negociere cu ter^i;
f)
va urmári asigurarea resursei umane califícate, predarea m ateriilor si
asigurarea normei didactice ín domeniul absolvit;
g)
va urmári sa se asigure conditile necesare m ultiplicârii periodice a unor
materiale didactice fondamentale pregatimi profesionale;
h)
va urmári §i asigura criteriul de apreciere uniform a unui cadru didactic,
care va fi calitatea activitá^ii didactice §i §tiintifice prestate;
i)
va urm ári asigurarea unor cursuri de perfeccionare continua, a unor burse
pentru studii ín strâinâtate ín scopul perfectionarii cadrelor didactice;
j)
va colabora cu organele administrative §i cu organiza^iile studen|e§ti ín
scopul desfaçurarii unor m anifestaci de prestigiu la nivel nacional §i
internacional;
k)
validarea tuturor investi^iilor pentru ca aceasta sa asigure drepturi egale,
co n d ili de m uncâ §i via^a decentà pentru toji m embrii de sindicat,
1)
m entinerea salariului la un nivel corespunzàtor curbei infialici pentru un
trai decent a tuturor m em brilor de sindicat §i im plem entarea sistemului de
retribuire diíercntiat ín funche de performantà;
m)
implicarea, m iserea §i sus^inerea activitâ^ilor culturale §i sportive de orice
natura, favorabile angajaplor §i studenfilor USAM V Cluj-Napoca.
2 STRUCTURA ORGANIZATORICÀ
Sindicatul U.S.A.M .V. cuprinde cadrele didactice, didactice auxiliare §i
personalului nedidactic (inclusiv personalul din cercetare) al U n iv e rs itä t de
Stünde Agricole §i M edieinä Veterinarä Cluj-Napoca, care i§i desfa§oarä
activitatea profesionala in cadrul U n iv e rsitä t de §tiinCe Agricole §i M edieinä
Veterinarä Cluj-Napoca, care doresc sä fie membrii ai sindicatului §i sä respecte
tóate o b lig ad le ce revin pe baza statutului organizare!.
Organele de condúcele ale sindicatului U.S.A.M .V.C.N. sunt:
- Adunarea generalä;
- Consiliul de conducere;
- Biroul executiv al sindicatului.
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Consiliul de conducere al sindicatului U SA M V CN este ales de Adunarea
Generala o data la 4 ani in baza unui regulament de alegeri elaborai si aprobat de
càtre Consiliul de conducere .
Consiliul de conducere trebuie sa asigure in com ponenta sa
reprezentativitatea m ajoritàtii sectoarelor de activitate din universitate si se
stabilente in functie de solicitàri in cadm i consiliului de conducere.
Biroul sindicatului este format din 9-13 membri. M embrii Biroului sunt alesi si
revocati de càtre Consiliul de conducere al sindicatului cu majoritate simplà in
prezenta a cel putin 2/3 din numàrul m em brilor din consiliu.
Presedintele, vicepresedintii, secretam i generai si trezorierul sunt alesi,
dintre membrii Birolui executiv, de càtre Consiliul de conducere al sindicatului
cu m ajoritate simplà in prezenta a cel putin 2/3 din num àrul m em brilor din
consiliu.
M andatul persoanelor cu functii de conducere ìnceteazà prin demisie,
demitere precum si in alte situatii prevàzute de lege.
M embri Consiliului de conducere nu mai au dreptul sà candideze a doua
oarà pentru o functie in Consiliul de conducere al sindicatului dacà si-au
prezentat dem isia fàrà ca o prevedere legala sa Ti oblige.
In cazul in care membri Consiliului de conducere sau Biroului Executiv
nu pot participa la sedinte indiferent de natura lor, au posibilitatea sà voteze si
prin posta electronicà, sms sau telefon.
Membri Consiliului de conducere si a Biroului executiv pot fu alesi un
numàr nelim itat de mandate.
Nu pot fi ale§i mem bri in conducerea sindicatului mem brii in functie ai
Consiliului de adm inistratie a universitàtii.
Organul de control al activitàtii sindicatului U SA M V este comisia de
cenzori, care se alege de adunarea generala in acela§i mod ca §i Consiliul de
conducere.
3 A T R IB U JIILE ORGANELOR DE CONDUCERE
3.1AtribufiiIe A dunàrii Generale
Adunarea generala este constituita din toti mem brii de sindicat si are
urmatoarele atributii:
1- analizeaza activitatea Sindicatului USAM VCN si a organelor sale de
conducere, stabilind orientarile generale si recom andarile privind
activitatile din perioada urmatoare;
2- aproba statutul sindicatului/valideaza m odificarile statutului
3- aproba Raportul anual de activitate a Consiliului de conducere;
4- aproba Raportul Comisiei de cenzori;
5- valideaza hotararile Consiliului dse conducere;
6- aproba bugetul, executia bugetara si planul de venituri si cheltuieli;
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7- aproba prin vot deschis declansarea conflict#&i colectiv t |à munca, ^ ^
grevei sau a altor forme legale de protest cajjiftime ¿ b iu tiig | solutionlrea
conflictului de m unca declansat, la nivel d e u n iv c r s ita te ,# federati e sau
confederatie
cv^
8- stabileste sarcinile Consiliului de conducere legat de initierea si
desfasurarea negocierilor pentru solutionarea conflictelor de munca,
9- declara greva de solidaritate cu alte sindicate, federatii, uniuni sindicale
sau confederatii la care este afiliat sau nu.
10- alege prin vot, conform regulamentului, odata la 4 ani, membrii
Consiliului de conducere
Adunare generala ordinarà se considera valida in prezenta a 2/3 din
membrii sài, hotàràrile fiind luate numai in cazul obtinerii a cel pu^in 50% din
voturile celor prezen|i. D ata adunàrii generale se aduce la cuno§tintà mem brilor
orsaniza|iei sindicale cu cel pu|in 15 zile calendaristice prin orice mijloc de
informare. Dacà la data adunàrii generale nu se realizeazà cvorum ul necesar
pentru a fi statutarà §i a putea adopta hotàràri se fìxeazà o alta datà (nu mai
tàrziu de 10 zile calendaristice) cànd aceasta se consideré statutarà indiferent de
numàrul celor prezen|i, hotàràrile in acest caz luàndu-se cu jum àtate plus unu
din numàrul celor prezenti. Hotàràrile votate devin obligatorii pentru to|ii
membrii sindicatului.
In situatii deosebite se poate convoca A dunarea generala extraordinara, la
propunerea Consiliului, a presedintelui de sindicat sau a m em brilor sindicatului
cu un numar de 2/3 de voturi din numàrul total al m em brilor afiati in evidenta.
Adunarea generala extraordinara are aceleasi atributiuni si com petente ca si
Adunarea generala ordinarà cu precizarea cà hotàràrile se iau cu majoritatea
simplà a celor prezenti la prim a convocare.
3.2Atributiile Consiliului de conducere
Consiliul de conducere exercita atributiile Adunàrii generale in intervalul
dintre doua adunari generale si este constituit din reprezentanti alesi dintre
membrii sindicatului.
Consiliul de conducere poate modifica statutul sindicatului in sensul
armonizarii lui cu legile noi care apar si care au legatura cu activitatea sindicala
si activitatea economica, cat si cu a statutului federatici si confederatici la care
sindicatul va fi afiliat. Aceste m odifican vor fi aduse la cunostinta Adunarli
generale, care le va valida si apoi vor fi inregistrate la judecatoria teritoriala.
A trib u tiile C o n s iliu lu i sin d ic a tu lu i s u n t:

1. coordoneazà activitatea sindicatului in conform itate cu strategia
stabilita de Adunarea generala;
2. realizeaza executia bugetara si planul de venituri si cheltuieli;
3. analizeazà, controleazà si stabileste limile directoare a activitàtii
Biroului exeoutiv;
4. reprezinta sindicatul in raporturile cu tertii;
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Hotararile sale sunt adóptate legal cu ygtul ^ p g p i t t ó i sim ple at^t»
membrilor. Consiliul sindicatului este statutar constituit nunYai iifin prezenta ía^
minimum 2/3 din m em brii sài.
C yy
Sedintele de lucru aie consiliului, prezidate de presedinte sau delegatul
acestuia, se vor desfasura trim estrial sau ori de cate ori este nevoie si se vor
consemna in procese verbale semnate de toti cei prezenti.
3.3 Atributiile Biroului executiv
a) asigurâ conducerea efectiva a sindicatului pe perioada mandatului;
b) organizeazâ adunàrile generale si sedintele Consiliului de conducere;
c) reprezintâ interesele m em brilor sindicatului în fa\a conducerii U niversitari,
organelor de stat adm inistrative §i legislative;
d) alege cele mai bune metode pentru realizarea obiectivelor propuse cu
asigurarea deplinei legalitàri;
e) întreprinde orice m âsurâ necesarâ pentru rezolvarea unor problème care
afecteazà interesele m em brilor sindicatului;
f) asigurâ participarea în toate forurile de conducere ale angajatorului,
intervenind în scopul realizârii obiectivelor precizate în statuì;
g) asigurarâ asistenta jurídica a membrilor sindicatului în conflicte privind
legislaba muncii sau a unor obiective prevâzute în statut;
h) elaboreazâ propuneri pentru modifiearea statului în conformitate eu
interesele m em brilor sindicatului si legislaba în vigoare;
i) asigurâ declansarea oricârei forme de protest (inclusiv greva generala) sau a
conflictului de interese si de muncâ în conditiile legii.
Activitatea Biroului executiv se desfaçoarâ în çedinte lunare sau la
solicitarea liderului sindicatului, hotârârile putând fi luate num ai prin validarea
eu cel pupn jum âtate plus unu din voturile m em brilor B.Ex. prezenti. Sedintele
de lucru aie Biroului executiv, prezidate de presedinte sau delegatul acestuia, se
vor consemna în procese verbale semnate de toti cei prezenti.
Biroul executiv al sindicatului va avea urm atoarea com ponen|â:
1- preçedinte;
2- secretar general;
3- vicepreçedinte eu problème profesionale si academice;
4- vicepre§edinte eu problème sociale si dezvoltare institutionalâ;
5- vicepreçedinte cu problème legislative;
6- vicepre§edinte eu asigurarea calitâtii si resurse umane;
7- vicepre§edinte eu problème administrative;
8- trezorier;
9-13 - membrii activi.
Presedintele de onoare face parte de drept din Biroul Executiv si Consiliul
de conducere, cu drept de vot.

Biroul executiv al sindicatului are în com ponentâ un numâr de 13
membrii titulari si un num âr stabilii de BEx de membrii supleanti. Pentru orice

fimctie, BEx isi poate completa componente, i¡
motive, aceasta devine incompleta, prin votul
ìncetànd la prim a A dunare generala cànd propune
3.4Atributiile Com isiei de Cenzori
Organul de control al Sindicatului USAM VCN este Com isia de cenzori
aleasa de A dunarea generala si este form ata din 3 m embri, cu atributii
referitoare la:
1. - activitatea financiar-contabila a sindicatului, executia bugetara si modul
de gestionare a patrimoniului sindicatului.
2. - modul cum sunt rezo Ivate cererile, reclamatiile, petitiile si propunerile
de catre Consiliul si Biroul executiv al sindicatului;
3. - analizeaza abaterile de la etica si disciplina m uncii si disciplina statutara;
4. - prezentarea la A dunarea generala a unui raport anual de activitate.
5. - informarea Adunàrii generale asupra situatici fondurilor;
6. - solicitarea convocàrii in mod exceptional al Adunàrii Generale in caz cà
se constata nereguli grave privind utilizarea m ijloacelor bàne§ti;
7. - urmàre§te §i verifica efectuarea viram entelor obliga^iilor càtre bugetul de
stat.
4 DREPTURILE SINDICATULUI USAMVCN - al cadrele didactice,
didactice auxiliare §i a personalului nedidactic din USAMV
Pentru realizarea obiectivelor sale Sindicatul U SA M V dispune de
_rmàtoarele drepturi:
¿ i ¿re statut propriu de organizare §i funcionare
- are autonomie fa{à de organele de conducere ale universitari, organelor de
sul partidelor politice §i nu poate fi dizolvat §i suspendat de conducerea
aaministrativà;
; are personalitate jurídica, Rampila, legitima^ii §i sigilii proprii;
; iv ate foiosi tóate m ijloacele democratice (p etite, dem onstrare, grevà) in
a llu n ile pentru apàrarea intereselor sociale §i profesionale ale m em brilor sài;
; iv ate foiosi afi§aje pentru comunicàrii sau form ularea unor revendicàri;
r-oate foiosi m ass-m edia pentru informarea opiniei publice asupra unor
rroblem e ale actività^ii sindicatului.
z alte drepturi sindicale garantate de legislaba in vigoare.

5 DREPTURILE MEMBRILOR SINDICATULUI
a ireptul la asistenta socialà, concediu de odihnà, concediu medicai, concediu
de odihnà suplimentar, concediu de m atem itate prenatal §i postanatal
conform legisla^iei in vigoare;
: creptul de a fi informaci asupra tuturor ac^iunilor sindicatului;
; dreptul de a alege si de a fi ale§i in conducerea sindicatului;

N,

^ HEGRÜ POPA

d) dreptul de a-§i exprima liber opinia ín orice prolM hü-de natórá sindidá|á §Íiibavocat¡ai
de a face propuneri privind activitatea desla.surata de sindical san xle
uniunea de invátám ánt din care face parte;
e) sá solicite schim barea organului de conducere ih cazuí in
considera
acesta nu §i-a índeplinit corespunzátor atribu^iiie sau a iñcñícat legea;
f) sá solicite sprijinul pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite care
afecteazá calitatea activitátii desfa§urate;
g) sá se retragá din sindicat conform propriei lor decizii;
h) alte drepturi sindicale garantate de legislaba in vigoare.

6 OBLIGAJIILE MEMBRILOR SINDICATULUI
a) sá respecte statutul sindicatului;
b ) sá pláteascá lunar cotizaba aprobatá de Adunarea generala, prin retiñere pe
statul de platá;
c » sá respecte hotárárile Adunárii generale;
d ) sá nu utilizeze activitatea sindicatului in scopuri politice sau ilegale.

" SANCJIUNI APLICATE MEMBRILOR SINDICATULUI
M USTRA RE - ín cazul nerespectárii prevederilor statutului sau a unor
hotárári luate de A D UNAREA GENERALÁ, la prim a abatere.
AVERSTISM ENT - pentru nerespectarea repetatá a unor prevederi din
siatut sau hotárári ale Adunárii Generale, ín cazul neplá|ii cotizatiei mai mult de
2 luni;
EXCLUDEREA - se aplica ín urmátoarel situa|ii:
a.» incálcári grave ale statutului care pun in pericol realizarea obiectivelor
propuse;
b ) neplata cotizare! mai mult de 3 luni;
Sanctiunile aplícate pot fi acordate atát de A dunarea Generala cát §i de
Biroul Executiv cu m ajoritate simplá.
C o n testab le privind sanctionarea vor fi depuse la B.E., iar hotárárea
privind ridicarea sanctiunii se poate lúa de cátre Adunarea Generalá cu 50% din
voturile m em brilor de sindicat.

8 FONDURILE $1 MIJLOACELE MATERIALE ALE SINDICATULUI
Mijloacele báne§ti §i m ateriale ale sindicatului provin din:
a:i Cotizatia Junará a m em brilor (1% din venitul brut realizat, deductibil din
baza de calcul a impozitului pe venit cf. L 62/2011, art.24) care se retine lunar
pe statul de platá;
b > donatii
c ) organizarea de m anifestatii cultural sportive;
d ) investirea fondurilor existente in activitáti rentabile;
e) sponsorizári;

f) alte sur:
antreprenor.
Menti
cota stabilii
Sindicatuì US A M 1 Z i

9. D ISP O Z IT II G E N E R A L E
Sindicarci USAM V din Universitatea de §tiinte Agricole §i M edicina
V eterinari CIui-Napoca. este o persoanà juridicà, care s-a constituit la nivel de
universitate. ¿re ftam pilà proprie §i alte ìnsemne aprobate de Adunarea
Generala.
Orice m odificare sau completare la prezentul statuì se va face numai cu
respectartea norme!. : r legale in vigoare.
Sediul SindicatuTui USAM VCN este in Ora§ul Cluj-Napoca, str.
Manastur. nr. 5-5. jud. Cluj.

