
REGULAMENT 

de organizare a adunării generale şi  

funcţionare a Biroului executiv teritorial 

 

 

ART. 1 – Convocarea şi desfăşurarea Adunării generale teritoriale 

1. Adunarea generală teritorială este structura organizatorică ce reuneşte membrii fiecărui Birou teritorial al 

S.N.P.P.C.  

2. Adunarea generală teritorială se convoacă, de regulă, semestrial (adunări ordinare) sau ori de câte ori este 

nevoie (adunări extraordinare), este legal constituită, pentru luarea de hotărâri, în prezenţa a jumătate plus 

unu din numărul membrilor aflaţi în evidenţa organizaţiei sau a jumătate plus unu din delegaţi şi adoptă 

hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate a celor prezenţi. 

3. Adunarea generală teritorială poate fi convocată şi prin delegaţi, cu norma de reprezentare de 1/10 

membri. 

4. Dovada reprezentării prin delegaţi se face prin delegaţie de reprezentare scrisă în care sunt specificate: 

numele si prenumele persoanei delegate pentru reprezentare, numele, prenumele, CNP (opţional) şi 

semnătura membrilor reprezentaţi, conform modelului de la anexa nr. 1. 

5. Dacă delegaţia de reprezentare nu cuprinde 10 persoane, persoana împuternicită va primi numărul de 

voturi egal cu numărul persoanelor înscrise în delegaţie cu datele de identificare şi semnătura.  

6. Lipsa numelui, prenumelui, codului numeric personal (opţional) sau a semnăturii unei persoane 

reprezentate atrage neacordarea votului pentru persoana respectivă. 

7. În situaţia în care la Adunarea generală teritorială, convocată prin delegaţi, participă un membru de 

sindicat, înscris pe o delegaţie de reprezentare, acesta are dreptul la un vot individual, neacordându-se votul 

şi persoanei delegate; persoana care nu este reprezentată prin delegaţie, dar este prezentă în sală, are dreptul 

la un vot. 

8. Membri prezenţi la Adunarea generală teritorială vor fi înscrişi şi vor semna convocatorul de şedinţă, iar 

în dreptul fiecărei persoane se va consemna numărul de persoane reprezentate prin delegaţia de 

reprezentare. 

9. Publicitatea întrunirii Adunării generale teritoriale se face cu cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită 

şi se asigură publicitatea în toate structurile din componenţa unei organizaţii teritoriale; publicitatea se face 

la avizierele sindicatului, ale instituţiei, pe INTRANET etc. 

10. Candidaturile se vor depune la Preşedintele Biroului executiv teritorial (sau delegatul sindical, unde nu 

este înfiinţat birou teritorial) cu cel puţin 5 zile înainte de întrunirea adunării generale teritoriale. 

11. Desfăşurarea Adunării generale teritoriale va fi consemnată într-un proces-verbal în care vor fi 

menţionate: data şi locul întrunirii, numărul de participanţi şi forma de reprezentare (în cazul participării 

prin delegare), statutaritatea Adunării generale teritoriale, ordinea de zi, o sinteză a discuţiilor şi concluziilor 

formulate de participanţi, hotărârile adoptate şi voturile exprimate, numele, prenumele şi semnăturile 

membrilor din conducerea Biroului executiv teritorial, care conduc şedinţa, şi ale celor care redactează 

documentul. 

12. Adunările generale teritoriale care au la ordinea de zi alegeri pentru funcţiile Biroului executiv teritorial 

vor fi conduse, de regulă,  de un membru al B.E.C., iar procesul-verbal va cuprinde, pe lângă cele prevăzute 

la pct. 11, sub sancţiunea invalidării hotărârilor adoptate, următoarele precizări: menţiuni cu privire la 

componenţa nominală a prezidiului Adunării generale (format din 3-5 persoane), a comisiei de redactare a 

procesului-verbal (2 persoane), comisiei de numărare a voturilor (3 persoane), comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor (3 persoane), numele, prenumele candidaţilor, rezultatele alegerilor, numărul de voturi 

exprimate, cu menţionarea nominală a membrilor aleşi (nume, prenume, domiciliu şi CNP), validarea 

delegaţilor sindicali aleşi în structurile componente ale Biroului teritorial, menţionarea expresă a 

existenţei/inexistenţei unor contestaţii şi motivele acestora, numele şi semnăturile membrilor prezidiului şi 

ai comisiei de redactare, conform anexei nr. 2. 

  

 



ART. 2 – Atribuţiile Adunării generale      
a) adoptă măsuri de natură organizatorică; 

b) dezbate probleme de interes general şi particular în conformitate cu prevederile prezentului regulament, 

statutului S.N.P.P.C. şi a legislaţiei în vigoare. 

c) aprobă activitatea Biroului executiv teritorial; 

d) alege şi revocă membrii Biroului executiv teritorial; 

e) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă execuţia bugetară anuală; 

f) aprobă raportul de activitate şi descărcarea de gestiune a cheltuielile efectuate de către Biroul executiv 

teritorial la încheierea mandatului;  

g) aprobă programele parteneriale cu alte sindicate şi organizaţii teritoriale; 

h) validează cererile de primire sau excludere din sindicat ale membrilor săi, adoptate de Biroul executiv 

teritorial. 

i) dezbate şi propune orice problemă de interes local sau general în folosul membrilor de sindicat; 

j) alege, după caz, delegaţii care vor participa la Congres, împreună cu preşedintele, vicepreşedinţii şi 

secretarul Biroului executive teritorial; 

k) aprobă suspendarea din activitatea profesională a unui membru din Biroul executiv teritorial şi retribuirea 

acestuia din fondurile proprii, numai daca fondurile alocate Biroului teritorial sunt suficiente pentru 

acoperirea tuturor cheltuielilor cu drepturile salariale si de natura salariala, taxele si impozitele aferente. 

 

ART. 3 – Biroul teritorial 

1. La nivel teritorial se organizează şi funcţionează Birouri teritoriale cu minimum 200 de membri. 

2. Biroul executiv teritorial este format din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretar şi delegaţi sindicali. 

Numărul delegaţilor sindicali se va stabili de Adunarea generală teritorială, în funcţie de structurile 

componente ale Biroului teritorial, în medie de 1 delegat/100 de membri, în număr impar. În structurile de 

unde provin preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul, nu se mai aleg delegaţi sindicali. 

3. Alegerea delegatului sindical din structura respectivă, se face în prezenţa preşedintelui sau a unui 

vicepreşedinte al Biroului executiv teritorial şi se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă a membrilor 

de sindicat din structura respectivă, alegerea urmând a fi supusă validării în adunarea generală a organizaţiei 

teritoriale, doar în cazul în care au loc alegeri generale. 

4. În procesul-verbal se va consemna data şi locul întrunirii, numărul de participanţi şi forma de reprezentare 

(în cazul participării prin reprezentare), ordinea de zi, datele de identificare ale membrilor candidaţi pentru 

funcţia de delegat, o sinteză a discuţiilor şi concluziilor formulate de participanţi, hotărârile adoptate şi 

voturile exprimate, numele prenumele, domiciliu si CNP al delegatului ales (în vederea confirmării sale prin 

hotărârea instanţei de judecată), numele, prenumele şi semnăturile preşedintelui sau vicepreşedintelui 

prezent la adunarea generală şi ale celor care redactează documentul. 

5. Calitatea de delegat sindical încetează odată cu pierdea calităţii de membru S.N.P.P.C., la expirarea 

mandatului Biroului teritorial sau prin revocarea sa de către Adunarea generală teritorială la propunerea 

conducerii biroului sau a membrilor de sindicat din structura respectivă. 

6. Durata mandatelor membrilor Biroului executiv teritorial este de 5 ani. 

7. Prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi pe funcţiile rămase vacante după alegerile generale, este 

până la data viitoarelor alegeri generale. 

8. În cadrul Biroului executiv teritorial pot fi aleşi doar membrii care provin din structurile unde este 

constituit Biroul teritorial, au achitat cotizaţia la zi şi sunt membri de cel puţin 2 ani neîntrerupţi (cu 

excepţia Birourilor teritoriale nou înfiinţate), în conformitate cu statutul sindicatului.  

9. Alegerile pentru membrii Biroului executiv teritorial se vor face prin vot secret sau vot deschis, în situaţia 

în care, pentru o funcţie, există doar o singură candidatură. 

10. Membrii aleşi în Biroul executiv teritorial vor fi validaţi de Biroul Executiv Central şi asigură 

conducerea operativă a organizaţiei teritoriale. 

12. Biroul executiv teritorial adoptă hotărâri cu jumătate plus unul din voturi.  

12. La terminarea mandatului membrii Biroului executiv teritorial sunt candidaţi de drept pe funcţiile pe 

care le ocupă, daca nu optează pentru alte funcţii. 



13. Atribuţiile tuturor membrilor Biroului executiv teritorial se vor stabili de comun acord în cadrul şedinţei 

biroului şi vor fi consemnate în procesul-verbal. 

 

ART. 4 – Atribuţiile Biroului executiv teritorial 

a) conduce organizaţia teritorială conform statutului S.N.P.P.C., a hotărârilor organelor de conducere ale 

sindicatului şi a prezentului regulament; 

b) reprezintă S.N.P.P.C. în raporturile cu terţii în plan teritorial. 

c) susţine activitatea sindicală şi coordonează membri organizaţiei teritoriale, conform concepţiei proprii şi a 

strategiei organelor de conducere ale sindicatului, pentru asigurarea unui cadru corespunzător funcţionării 

optime a biroului şi îndeplinirea obiectivelor S.N.P.P.C.; 

d) înregistrează şi ţine evidenţa membrilor de sindicat la nivel teritorial; 

e) pregăteşte şi consiliază membri de sindicat; 

f) duce la îndeplinire hotărârile Congresului, Conferinţei Naţionale, Consiliului General şi B.E.C. 

g) realizează măsuri de pregătire, formare şi specializare a membrilor de sindicat; 

h) adoptă hotărâri privind cheltuielile necesare funcţionării Biroului teritorial, precum şi alte cheltuieli 

ocazionate de evenimentele organizate la nivelul organizaţiei teritoriale, conform normelor privind 

acordarea asistentei juridice, tipurile şi categoriile de cheltuieli din fondurile organizaţiei sindicale; 

i) convoacă Adunările generale ordinare sau extraordinare; 

j) promovează activităţi sindicale generale în colaborare cu alte sindicate şi organizaţii teritoriale; 

k) gestionează activităţile de trezorerie şi deconturile cu justificarea cheltuielilor efectuate, pe care le 

înainteaza la B.E.C. pentru centralizare; 

l) analizează şi propune declanşarea unor forme de protest pe plan local şi asigură participarea membrilor de 

sindicat la acţiunile sindicale cu caracter naţional; 

m) verifică şi validează candidaturile pentru alegerea în funcţiile de conducere ale organizaţiei teritoriale; 

contestaţiile la invalidarea candidaturilor se soluţionează de Adunarea generală înainte de desfăşurarea 

alegerilor; 

n) întocmeşte procese-verbale de şedinţă în care vor fi consemnate data, numele, prenumele si funcţia 

participanţilor, ordinea de zi, sinteza dezbaterilor, hotărârile adoptate şi semnăturile membrilor biroului 

executiv teritorial, participanţi la şedinţă; 

o) ţine registrul de intrare/ieşire documente şi arhivează toate documentele primite şi înregistrate, precum şi 

cele emise de Biroul executiv teritorial şi Adunarea generală teritorială. 

 

ART. 5 –Atribuţiile Preşedintelui Biroului executiv teritorial. 

a)  conduce şi gestionează activitatea curentă a Biroului teritorial; 

b) convoacă şi coordonează membri Biroului executiv teritorial; 

c) conduce şi coordonează delegaţiile Biroului teritorial participante la Congres şi Conferinţa Naţională; 

d) în calitate de membru al Consiliului Naţional, participă de drept la lucrările acestuia; 

e) reprezintă S.N.P.P.C. în relaţiile cu terţii în plan teritorial, precum şi în faţa instanţelor de judecată; 

f) negociază şi încheie contractelor de asistenţă juridică care implică fondurile Biroului Teritorial, conform 

hotărârii Biroului executiv teritorial; 

g) avizează cererile de acordare a ajutoarelor prin intermediul fundaţiei; 

h) participă în delegaţiile S.N.P.P.C., desemnat de B.E.C. şi Consiliului General. 

 

ART. 6 – Delegatul sindical in coordonarea B.E.C. 

1. Delegatul sindical în coordonarea B.E.C. este membrul de sindicat, ales de membri de sindicat din 

structura respectivă sau desemnat de B.E.C., până la constituirea Biroului teritorial. 

2. Delegatul sindical poate fi ales sau desemnat de B.E.C şi în structurile cu mai puţin de 200 de membri, în 

care nu se poate constitui Birou teritorial.  

3. În situaţia în care, până la data expirării mandatului unui Birou executiv teritorial, nu se convoacă 

Adunarea generala pentru alegeri, B.E.C. desemnează delegatul sindical până la convocarea Adunarii 

generale, care va reprezenta organizaţia sindicală. 



4. Delegatul sindical desfăşoară şi coordonează activităţile sindicale în conformitate cu hotărârile B.E.C. şi 

celelalte organe de conducere statutare ale S.N.P.P.C. 

 

ART. 7 – Prezentul regulament a fost adoptat odată cu statutul S.N.P.P.C. în Congresul al II-lea din 23-26 

octombrie 2011 şi intră în vigoare la aceeaşi dată. 

 

 

 ANEXA NR. 1 

 

 

DELEGAŢIE DE REPREZENTARE 

 

         Subsemnaţii, conform datelor din tabel, în conformitate cu prevederile statutului SNPPC, delegăm pe 

dl.______________________________________ să ne reprezinte, în calitate de membri de sindicat, la 

Adunarea generala a Biroului teritorial din ___________________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume CNP 

(opţional) 

Structura din 

care face parte 

 

Semnătura 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

                                                                                                                                       ANEXA nr. 2 

  

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi ______________în Adunarea generală teritorială a Biroului teritorial al S.N.P.P.C. 

din cadrul_______________________________________. 

 Adunarea generală este condusă de dl.__________________________________________, care 

informează participanţii că adunarea este statutară prin reprezentativitate de_______, având în vedere că  

sunt prezenţi   _________membri din totalul de  _______membri cotizanţi.  

Dl._______________________________ propune ca pentru buna desfăşurare a adunării generale să 

se aleagă un prezidiu format din ___membri. Se supune la vot numărul de membri şi se aprobă cu majoritate 

(unanimitate) de voturi. 

Se solicită propuneri. 

Dl.(D-na)___________________propune ca din prezidiu să facă parte________________________.  

Dl.________________________propune ca din prezidiu să facă parte________________________.  

Dl.________________________propune ca din prezidiu să facă parte________________________.  

Se supune la vot persoanele nominalizate şi se aprobă cu majoritate (unanimitate) de voturi. 

Preşedintele prezidiului dl._________________________________ propune  alegerea  comisiei de 

redactare a procesului verbal, formată din 2 (doi) membri. Se solicită propuneri.  

Dl.(D-na)_______________________________propune pe____________________________. 



Dl._____________________________________propune pe___________________________.  

Se supune la vot persoanele nominalizate şi se aprobă cu majoritate (unanimitate) de voturi. 

 

Preşedintele prezidiului propune şi supune votului adunării generale următoarea ordine de zi: 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

         Având în vedere faptul că nu mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi, aceasta se supune la vot şi 

se aprobă cu majoritate (unanimitate) de voturi. 

         Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

(Se face o descriere a punctelor stabilite pe ordinea de zi, în conformitate cu regulamentul 

adunării generale teritoriale)  

 

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele prezidiului declară încheiate lucrările adunării generale.     

 

COMISIA DE REDACTARE 

............................................. 

............................................. 

 

                                                 MEMBRI BIROULUI EXECUTIV TERITORIAL 

                                                                  ............................................... 

                                                                  ............................................... 

                                                                                           

 Se aplică ştampila organizaţiei 

teritoriale  

 

 

Pentru adunările generale teritoriale, când au loc alegeri, procesul verbal va mai cuprinde 

următoarele aspecte: 

 

Dl.  _________________________ prezintă lista candidaţilor pentru funcţiile din Biroul Teritorial 

din cadrul__________________________________________, astfel : 

 

Pentru funcţia de PREŞEDINTE au fost depuse următoarele candidaturi : 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Pentru cele două funcţii de VICEPREŞEDINTE au fost depuse următoarele candidaturi : 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Pentru funcţia de SECRETAR au fost depuse următoarele candidaturi : 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Preşedintele prezidiului dl.________________________________ propune  alegerea unei comisii de 

numărare a voturilor. 

Se solicită propuneri. 

Dl.(D-na)_______________________________propune ca din Comisia de numărare a voturilor să 

facă parte______________________________.  

Dl.____________________________________propune ca din Comisia de numărare a voturilor să 

facă parte______________________________.  

Dl.____________________________________propune ca din Comisia de numărare a voturilor să 

facă parte______________________________.  



Se supune la vot persoanele nominalizate şi se aprobă cu majoritate (unanimitate) de voturi. 

Preşedintele prezidiului dl._______________________ propune  alegerea unei Comisii de 

soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 (trei) membri 

Se solicită propuneri. 

Dl.(D-na)_______________________________propune ca din Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor să facă parte______________________________.  

Dl.____________________________________propune ca din Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor să facă parte______________________________.  

Dl.____________________________________propune ca din Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor să facă parte______________________________.  

Se supune la vot persoanele nominalizate şi se aprobă cu majoritate (unanimitate) de voturi. 

După prezentarea candidaţilor se trece la distribuirea buletinelor de vot şi desfăşurarea alegerilor 

propriu-zise. 

  Preşedintele Comisiei de numărare a voturilor. 

 Dl.___________________________________ prezintă rezultatul alegerilor: 

Au fost exprimate un număr de ___________ voturi. 

Voturi obţinute :  

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 Preşedintele prezidiului dl._________________________________ prezintă delegaţi sindicali aleşi 

în cadrul structurilor organizaţie. După cum urmează: 

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Se supune spre validare delegaţi aleşi în structurile teritoriale şi se aprobă cu majoritate 

(unanimitate) de voturi. 

 

Preşedintele prezidiului dl._________________________________ întreabă participanţii la 

Adunarea generală dacă  există contestaţii cu privire la modul de desfăşurare al adunării generale sau al 

alegerilor.  

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Preşedintele prezidiului dl.__________________________________ anunţă componenţa Biroului 

Teritorial al S.N.P.P.C. din cadrul_________________________________________________________. 

 

Preşedinte ................................................................................. 

Vicepreşedinte............................................................................ 

Vicepreşedinte............................................................................ 

Secretar...................................................................................... 

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele prezidiului declară încheiate lucrările adunării generale.     

 

COMISIA DE REDACTARE 

............................................. 

............................................. 

 

                                                              MEMBRI PREZIDIU 

                                                     ............................................... 

                                                    ............................................... 

                                                                                           

 Se aplică ştampila organizaţiei 

teritoriale  


