CATRE JUDECATORIA
AIUD,

Sindicatul lucratorilor “TESA – SANATOR TBC AIUD “ din cadrul , Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, cu sediul in Aiud , str, Ecaterina Varga, Nr.6
Formulez,

CERERE

Pentru a solicita, instantei sa constate, calitatea de organizatie sindicala
reprezentativa la nivel de unitate , motivand ca indeplinim conditiile cerute de atr. 51
lit.C. din Legea 62/2011, Legea dialogului social.
Sindicatul lucratorilor “TESA- SANATOR TBC AIUD “ , din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud , a dobandit personalitate juridica in temeiul sentintei civile nr.
703/ 2001 , pronuntata de Judecatoria Aiud in dosar nr. 1873/ 2001 , fiind inscrisa in
registrul special al instantei sub nr. 2/ 2001. ( atasez copie), iar organizatia are un numar
total de ……. ,echivalentul a cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii
, astfel incadrindu-ne in cerintele legale .
La dosar atasez toate actele necesare , amintite in art .52 din Legea 62/2011, la lit C. si
anume :
- Copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a
personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive
si irevocabile de modificare a statututlui si /sau componentei organului executiv de
conducere;
- Declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de
membri; ( aici depun si un tabel nominal cu membrii de sindicat din unitate )
- Dovada privind numarul de angajati din unitate , eliberata de angajator ;
- Dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de
reprezentativitate.

Aiud,
Data

Semnatura

CATRE JUDECATORIA
AIUD,

Sindicatul lucratorilor “TESA – SANATOR TBC AIUD “ din cadrul , Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud,
Formulez

CERERE
Pentru a solicita, a se dispune inscrierea in registrul special al Judecatoriei Aiud a
modificarilor intervenite in componenta organului de conducere a acestei organizatii
sindicale.
Datorita faptului ca un numar de doi membri au iesit la pensie, iar un altul a decedat,
din componenta organului de conducere , Adunarea Generala a hatarat schimbarea
componentei.
In cadrul dezbaterilor Adunarii Generale din data 08.09.2011 , s-a hotarat schimbarea
membrilor comitetului sindical.
Potrivit procesului verbal incheiat in data de 08.09.2011 , cu ocazia dezbaterilor
Adunarii Generale a membrilor sindicatului , noua componenta aleasa a Comitetului
Sindical este urmatoarea: functia de lider…………..
Vicelider……………………..
secretar ………………….
Trezorier………………….
membru .......................
membru..................................
membru .........................
Sindicatul lucratorilor “TESA – SANATOR TBC AIUD” , din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud , a dobandit personalitate juridica in temeiul sentintei civile nr.
703/ 2001 , pronuntata de Judecatoria Aiud in dosar nr. 1873/ 2001 , fiind inscrisa in
registrul special al instantei sub nr. 2/ 2001. ( atasez copie).
Rugam efectuarea inscrierilor cuvenite in registrul special conform prevederilor legale
in vigoare.

Aiud

UNITATEA SANITARA :
Sanatoriul T.B.C
LOCALITATEA : AIUD JUDET : ALBA

STATUTUL SINDICATULUI TESA
SANATOR TBC AIUD
Cap. I Denumirea si sfera de activitate a sindicatului :
Art. 1
Se constituie Sindicatul Liber Tehnic Economic si Administrativ in
conformitate cu Legea Sindicatelor Nr. 54/1991 art. 15 alin .2 lit.a.b.e.
Sindicatul isi va desfasura activitatea in cadrul Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Aiud.
Art. 2
Sediul Sindicatului este asigurat
in cadrul
Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga , Nr. 6.

Sanatoriului

de

Cap. II Dispozitii generale privind activitatea sindicala
Art. 3
Sindicatul Liber Tehnic Economic si Administrativ Sanator TBC Aiud este
independent fata de Consiliul de Administratie din unitate, precum si fata de
organizatiile politice si de stat.
Art. 4
Sindicatul Liber Tehnic Economic si Administrativ Sanator TBC Aiud ,
reuneste prin libera adeziune salariatii din unitate fara deosebire de
nationalitate , sex, convingeri politice, religioase si varsta.
Incetarea activitatii sindicalistilor se face pe baza obtinerii fiecarui membru
, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 54/1991.
Sindicalistii care se pensioneaza medical sau pentru limita de varsta, pot
ramane membrii in sindicat.
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Art. 5
Sindicatul Liber Tehnic Economic si Administrativ Sanator TBC Aiud,
apara interesele materiale , economice si sociale ale tuturor membrilor de
sindicat care respecta obligatiile statutare.
a) Sindicatul negociaza contractul colectiv de munca la nivel de ramura
sanitara , aplicandu-l la conditiile concrete din unitate.
b) Comitetul Sindicatului , in baza Legii Nr. 130/ 1997 , negociaza
Contractul Individual de Munca , prin asistarea la aceste negocieri
individuale.
c) Sindicatul intervine la Federatia Nationala TESA pentru obtinerea
biletelor de odihna si tratament , precum si la Directia de Munca si
Protectie Sociala a Judetului.
Art. 6
Sindicatul TESA Sanator TBC Aiud , isi realizeaza scopurile prin
urmatoarele metode :
a) Dialog cu conducerea medicala si economica din unitate.
b) Interventia la Federatia Nationala TESA pentru problemele care nu pot fi
rezolvate la unitate.
c) Prin initierea unor actiuni prevazute de Legea Nr. 168/ 1999 a
conflictelor collective de munca.
d) Prin participarea la dialogurile organizate la nivelul Ministerului
Sanatatii, M.M.P.S. , Guvern, Senat, Parlament si Presedentie la
invitatia Federatiei Nationale TESA.
Art. 7
Organizatia Sindicala TESA Sanator TBC Aiud , se contituie cu un numar
de 44 membrii pe baza de adeziune.
Organizatia Sindicala TESA Sanator TBC Aiud , nu se afiliaza la
sindicatele teritoriale sau la alte structuri care urmaresc sa franeze
democratia sindicala si sa orienteze sindicatul spre interese politice , pentru a
fi manipulata.

Art. 8
Organizatia Sindicala TESA Sanator TBC Aiud , se afiliaza la Federatia
Sindicala a Sindicatelor Libere Tehnice Economice si Administrative din
unitatile sanitare si balneare din Romania , pe baza de solicitare.
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Art. 9
In cazul in care Consiliul National al Federatiei TESA accepta afilierea ,
Sindicatul TESA Sanator TBC Aiud , face parte din aceasta federatie , iar
liderul sindicatului devine membru de drept al Consiliului National al
Federatiei.
Art. 10
Structura Comitetului Sindical si forma de alegere
In prima sedinta de constituire a Sindicatului , Adunarea Generala a ales
Comitetul de Conducere al Sindicatului , format din 7 membri :
- lider
- vicelider
- secretar
- trezorier
- membru
- membru
- membru
Alegerea s-a facut pe baza de vot individual.

Cap. III Drepturile si obligatiile membrilor de sindicat
Art. 11
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Drepturi:
Sa participle la Adunarile Generale , sa aleaga , sa fie alesi in Comitetul
de Conducere.
Sa primeasca ajutoare in situatii deosebite.
Sa primeasca bilete de odihna si tratament.
Sa cumpere prin intermediul Federatiei , produse in rate.
Sa participle la unele sedinte organizate la nivel de Ministerul Sanatatii .
Sa beneficieze de concedii de maternitate , concedii suplimentare ,
program redus , spor de noapte, spor pentru munca prestata in zilele
nelucratoare.
Sa beneficieze de obtinerea de categorii, trepte, gradatii cu reducerea
vechimii.
Sa beneficieze de masa gratuita , transport gratuit pentru unitatile
izolate, scutire de plata locuintelo de serviciu, etc.
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Art. 12
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obligatii :
Sa plateasca lunar cotizatia de 1% din salariul net.
Sa participle la adunarile generale.
Sa fie solidari cu actiunile revendicative initiate de comitet.
Sa faca propaganda in favoarea acestui sindicat.
Sa atraga noi membri de sindicat , indiferent de profesie.
Membrii acestui sindicat nu pot face parte in acelasi timp din alt
sindicat .

Art. 13
Pentru abateri de la prevederile acestui statut , membrii de sindicat pot fi
sanctionati de catre Adunarea Generala cu sanctiuni ca de exemplu :
mustrare , avertisment, excludere din Organizatia Sindicala , sanctiune care
se aplica si prin neplata cotizatiei care depaseste 3 luni fara motive obiective.
Art. 14
Sindicalistii nemultumiti pot face contestatie la Consiliul de Conducere al
Federatiei.

Cap. IV Atributiile Comitetului Sindical
Art. 15
Propuneri pentru modificarea statutului , a programului de activitate a
salariatilor pe locuri de munca , solicitarea Inspectoratului Politiei Sanitare si
de Protectie a Muncii pentru cercetarea conditiilor de lucru si intocmire de
buletine pentru sporuri si grupa a II a de munca.
Comitetul hotaraste graficul sedintelor de comitet care se tin lunar, iar
Adunarile Generale ,o data la 3 luni.
Liderul , iar in lipsa acestuia, viceliderul, participa la toate conferintele,
congresele,, dialogurile , initiate de catre Federatie.
Art. 16
Liderul Sindicatului , la propunerea Federatiei , este reprezentantul
sindicatelor pentru a participa la Consiliile Administratiei Locale ( primarii,
prefecture) pentru apararea intereselor unitatii in baza prevederilor Legii Nr.
69/ 1991 , privind organizarea prefecturilor , consiliilor locale si aportul adus
de catre acestia pentru buna functionare a unitatilor sanitare teritoriele .
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Art. 17
Patrimoniul sindicatului este alcatuit din:
a) Cotizatie lunara.
Art. 18
Sindicatul poate sa primeasca orice bunuri pe baza de protocoale de
sponsorizare de catre societati comerciale.
Art. 19
Conditiile de afiliere la Federatia Nationala TESA :
a) Depunerea dosarului care sa trebuie sa cuprinda lista cu membrii de
sindicat, pe profesii si semnaturi.
b) Hotararea de la Judecatoria locala , de inregistrare a sindicatului.
c) Lista cu Comitetul de Conducere , pe profesii , domicilii, telefoane
serviciu si domiciliu.
d) Adresa prin care se cere afilierea la Federatie.
e) Sindicatul achita lunar 40 % din cotizatia incasata la federatie, suma
pe care o vireaza in contul CEC Sector 6, Agentia Plevnei , Nr.
25110103023 Bucuresti.
Cap V Dispozitii tranzitorii
Art . 20
Sindicatul Tehnic Economic si Administrativ, obtine personalitate juridica
prin inregistrarea la Judecatoria Locala unde depune dosarul conform art. 15
din Legea Nr. 54/1991 , care cuprinde urmatoarele acte :
a) Proces verbal de constituire a Sindicatului , semnat de minim 15
membri .
b) Statutul Sindicatului aprobat de Adunarea Generala.
c) Lista membrilor din Comitetul de Conducere al Sindicatului in care se
mentioneaza profesia , domiciliul.
Art. 21
Sindicatul Liber Tehnic Economic si Admiinistrativ Sanator TBC Aiud are
stampila rotunda.
Art. 22
In baza Legii Nr. 54/1991 , art. 10 , membrilor organelor de conducere alesi
, li se poate asigura protectia legii , contra oricaror forme de conditionare ,
constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, iar in baza art. 11 ,
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reprezentantii alesi in organelle de conducere a Sindicatului , in termen de
un aa de zile dupa expirarea mandatului , nu li se poate desface Contrcatul
de Munca.
Art. 23
Este interzisa desfacerea Contractului de Munca a liderilor de Sindicat
pentru motive care privesc activitatea Sindicatului. Sunt exceptati de la
aplicarea acestui articol , sindicalistii cu functii de conducere care incalca
precederile statutare.
Art . 24
In baza Legii Nr. 54/1991 , art. 35 , membrii Comitetului de Conducere au
dreptul la 5 zile platite pe luna, pentru activitatea sindicala.
Art. 25
In baza art. 29 din Legea Nr. 54/1991 , Consiliul de Administratie al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Aiud , are obligatia sa invite
reprezentantii Sindicatului TESA Sanator TBC Aiud , la toate sedintele care
privesc activitatea profesionala , economica , sociala sau culturala.

Cap VI Activitati comerciale
In baza Legii Sindicatelor Nr . 54 /1991, art. 25 sindicatele pot organiza
urmatoarele activitati :
a) Sa infiinteze in conditiile legii sis a administreze in interesul
membrilor sai, unitati de cultura, invatamant, cercetare , in domeniul
activitatii sindicale.
b) Sa infiinteze in conditiile legii si sa administreze unitati economicosociale , precum si o banca proprie pentru operatiuni in lei sau valuta.
c) Sa constituie fonduri pentru ajutorarea membrilor sai.
d) Sindicatele au dreptul sa obtina in conditiile legii credite pentru
activitatea economica.
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Cap. VII Reorganizarea si dizolvarea Sindicatului TESA Sanator TBC
Aiud

Cap. III din Legea Sindicatelor Nr. 54/19991

Art. 37
Sindicatul se poate dizolva prin Hotararea Adunarii Generale a amembrilor
sau delegatii acestora , statutar constituita.

Art. 38
1) In cazul dizolvarii Sindicatului :
Patrimoniul Sindicatului se imparte conform dispozitiilor din statut sau in
lipsa unor astfel de prevederi - potrivit hotararii adunarii de dizolvare.
2) Daca statutul a omis sa prevada modul de distribuire a patrimoniului si
nici Adunarea de Dizolvare nu a luat o hotarare in aceasta privinta,
Tribunalul Judetean , sesizat de oricare membru al sindicatului ,
hotaraste asupra distribuirii patrimoniului , atribuindu-l unei organizatii
din care face parte sindicatul sau daca nu face parte din nici o
organizatie , unui alt sindicat cu specific asemanator.

Art. 39
1) In termen de 5 zile dela dizolvare , conducatorii sindicatului dizolvat
sau lichidatorii patrimoniului sunt obligate sa ceara Judecatoriei care a
operat inscrierea ca Persoana Juridica sa se faca mentiunea despre
dizolvarea sindicatului.
2) Dupa expirarea termenului de 5 zile , orice persoana interesata poate sa
ceara Judecatorie efectuarea mentiunii prevazute in alin. 1
3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut
inscrierea in Registrul Special.

Art. 40
Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda
activitatea in baza unor acte de dispozitie ale organelor administratiei de stat.
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Art. 41
In cazul reorganizarii unor organizatii sindicale, hotararile asupra
patrimoniului se iau de catre organelle de conducere ale acesteia , daca
statutul nu prevede altfel.

APROBAT
ADUNAREA GENERALA
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