STATUTUL

SINDICATULUI INDEPENDENT GROUPAMA

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Sindicatul Independent Groupama, al salariatilor din cadrul
societatii de asigurare Groupama este o organizatie profesionala cu
personalitate juridica, intemeiat in temeiul Legii nr. 62/2011 cu privire la
sindicate si reuneste pe baza liberului consimtamant salariatii din cadrul
societatiii de asigurare Groupama, indiferent de nationalitate , sex , varsta ,
convingeri politica si religioase.
Art.2 Sindicatul se constituie pe durata nedeterminata.
Art.3 Denumirea sindicatului salariatilor din cadrul societatii de
asigurare Groupama: Sindicatul Independent Groupama
Art.4 Sediul sindicatului este in Bucuresti, strada Fetesti, nr. 4, bl. F5,
sc. E,et. 1,ap. 66, sector 3 .
CAPITOLUL II. OBIECTIVE SI MIJLOACE DE ACTIUNE
Art.5 Scopul organizatiei sindicale este de a apara drepturile si
promovarea intereselor profesionale , sociale , economice si culturale ale
membrilor sai prevazute in Constitutie si legile in vigoare.
Art.6 SIG isi propune urmatoarele obiective si mijloace de actiune:
- Asigurarea pentru fiecare membru de sindicat a unui loc de munca
corespunzator nivelului de pregatire si competenta profesionala ,
- Respectarea programului normal de munca , plata orelor
suplimentare sau acordarea de timp liber,
- garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatii de opinie si
actiune ale membrilor
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- Negocierea contractului colectiv de munca conform Legii 130/1996
privind contractul colectiv de munca,
- Asigurarea unor venituri pentru salariati care sa le permita un trai
decent , o prezenta corespunzatoare si demna in relatiile cu cetatenii,
precum si evitarea incercarilor de corupere a salariatilor,
- acordarea de asistenta juridica membrilor de sindicat în cauzele ce
privesc raporturile si conflictele de munca
- Sa constitue fonduri financiare si materiale proprii pentru ajutorarea
membrilor sai ;
- Initierea de intruniri , negocieri , folosirea petitiei, dialogului si a
mijloacelor si formelor de protest.
- alte scopuri legale, stabilite prin hotarâri ale organelor de conducere
ale sindicatului
CAPITOLUL III. MODUL DE DOBANDIRE SI INCETARE A CALITATII DE
MEMBRU SINDICAL.
Art.7 Poate deveni membru al Sindicatului Independent
Groupama, orice salariat cu contract de munca pe durata nedeterminata fara
deosebire de calificare profesionala, functie, nationalitate, sex, varsta,
convingere religioasa sau politica, avere, origine sociala, care cunoaste si
respecta prevederile prezentului statut.
De prevederile aliniatului precedent nu pot beneficia presedintele si
membri Consiliului de Administratie al Groupama Asigurari.
Calitatea de membru este incompatibila cu apartenenta la alta
formatiune sindicala .
Art.8 Inscrierea in sindicat se face pe baza unei cereri a persoanei
interesate , aprobata de Comitetul sindical .
Art.9 Calitatea de membru al sindicatului inceteaza astfel :
a) in baza unei cereri scrise , individuala , fara obligatia de motivare a
acesteia ;
b) prin pierderea calitatii de salariat in cadrul Groupama Asigurari ;
c) prin excluderea hotarata de Adunarea generala , la propunerea
Comitetului sindical pentru abateri grave de la indatoririle asumate
prin inscrierea in prezentul sindicat ori de la deontologia
profesionala sau pentru prejudicii morale sau materiale aduse
sindicatului;
d) prin neplata cotizatiei timp de trei luni consecutiv;
e) prin deces;
Calitatea de membru sindical se suspenda in cazil alegerii sau numirii
intr-o functie incompatilbila cu statutul de sindicalist .
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CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR DE
SINDICAT.
Art. 10 Membrii sindicatului au urmatoarele drepturi :
a ) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
b ) sa participe la dezbaterea tuturor problemelor in Adunarea
generala;
c ) sa formuleze intrebari , propuneri , sesizari ;
d ) sa participe personal , in toate cazurile , cand se discuta si
urmeaza a se lua o hotarare cu privire la persoana sa ;
e ) sa solicite si sa obtina ajutorul sindicatului pentru apararea
drepturilor sale ;
f ) sa participe la cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale
organizate , sa aiba acces la literatura de specialitate in tara si strainatate;
g ) sa beneficieze de bilete de tratament si odihna si sa participe
la activitatile culturale , sportive si recreative organizate ;
h ) sa primeasca ajutoare materiale in caz de boala , de deces al
unui membru al familiei sale (sot , sotie ,copil ) sau alte situatii deosebite ;
i ) sa-si exprime problemele intampinate in exercitarea functiei sale si
sa propuna solutii de rezolvare a acestora.
Art. 11 Membrii sindicatului au urmatoarele indatoriri :
a ) sa nu adere la alt sindicat ;
b ) sa respecte prevederile statului si sa achite lunar cotizatia ;
c ) sa se preocupe pentru perfectionarea pregatirii profesionale , sa
dovedesca in activitatea sa o inalta pregatire si competenta profesionala si o
tinuta etica , ireprosabila;
d ) sa respecte hotararile luate de Adunarea generala si organele de
conducere si sa participe efectiv la actiunile organizate;
Art. 12 Incalcarea de catre oricare din membrii sindicatului a
indatoririlor prevazute de art. 11 se sanctioneaza cu avertisment sau
excludere, dupa caz.
Aprecierea asupra sanctiuni ce urmeaza a fi aplicata se face de catre
Comitetul sindical care poate propune Adunarii generale masuri disciplinare
mergand pana la excluderea din sindicat.
CAPITOLUL V. NIVELUL COTIZATIILOR SI MODUL LOR DE
INCASARE
Art.13 Cotizatia membrilor de sindicat este de 20 Ron si se
incaseaza de la fiecare prin retinere pe statul de plata, incepand cu data de
intai a lunii in care salariatul adera la sindicat. Se poate modifica cuantumul
cotizatiei , anual, în asa fel încât acesta sa poata satisface necesitatile
sindicatului în functie de obiectivele stabilite si serviciile solicitate de catre
membri.
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Art. 14 La inscrierea in sindicat nu se percepe taxa de inscriere
Art. 15 Fondurile banesti ale sindicatului se constituie din :
cotizatii,
donatii si sponsorizari,
sume atrase in scopul realizarii unor proiecte si programe proprii sau
de parteneriat,
dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile
legale,
veniturii realizate din activitati proprii.
Unele mijloace materiale ale sindicatului pot proveni de la institutiile
statului cu titlu de folosinta gratuita. La dizolvarea sindicatului aceste
bunuri se restituie.
Art. 16 Controlul activitatii financiare a Sindicatului Independent din
cadrul Groupama Asigurari se realizeaza prin Comisia de cenzori.

CAPITOLUL VI. ORGANELE DE CONDUCERE, DENUMIREA
ACESTORA , MODUL DE ALEGERE SI DE REVOCARE, DURATA
MANDATELOR SI ATRIBUTIILE LOR
Art. 17 Sindicatul Independent al salariatilor din cadrul Groupama
Asigurari este un sindicat independent organizat in cadrul Groupama
Asigurari .
Art. 18 Organele de conducere ale sindicatului sunt : Adunarea
genereala si Comitetul sindical.
Art.19 Adunarea generala este organul suprem de conducere .
Adunarea generala isi poate desfasura legal activitatea in conditiile
prezentei a cel putin 2/3 din numarul membrilor de sindicat.
Adunarea generala poate lua hotarari cu votul “pentru” majoritatii
simple a celor prezenti .
Adunarea generala se convoaca semestrial sau ori de cate ori este
nevoie, la propunerea scrisa a Comitetului sindical , a Comisiei de cenzori
sau a cel putin 51 % din membrii de sindicat.
Convocarea se face cu cel putin 10 zile inintea datei stabilita pentru
sedinta adunarii generale.
Art.20 Adunarea generala hotareste asupra urmatoarelor probleme :
a ) aprobare, completarea sau modificarea statutului ;
b ) alegerea Comitetului sindical , revocarea oricaruia din membrii acestuia;
c ) alegerea sau modificarea componentei comisiei de cenzori ;
d ) aprobarea darilor de seama anuale ale comitetului sau ale comisiei de
cenzori, a bugetului de venituri si cheltuieli ;
e ) afilierea sindicatului la o federatie sau retragerea din cadrul acesteia ;
f ) excluderea din sindicat a unui membru, in conditiile prevazute de prezentul
statut ;
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g ) desemnarea reprezentantilor in organele de conducere ale federatiei in
caz de afiliere;
h ) aprobarea cuantumului cotizatiei lunare sau modificarea acestuia;
I ) forma si continutul carnetului de membru ;
j ) organizarea formelor de protest ;
k ) reorganizarea si dizolvarea sindicatului ;
l ) stabilirea functiilor ce urmeaza a primi indemnizatii, cuantumul si
periodicitatea acestora;
m ) stabileste cuantumul ajutoarelor care se acorda conform prezentului
statut .
Art.21 Hotararile Adunarii generale se adopta de regula prin vot direct
prin ridicarea mainii.
Adunarea generala poate hotara ca in anumite cazuri , cand
votul priveste persoane , hotararile sa fie adoptate prin vot secret .
Art.22 Comitetul sindical se compune din :
- 1 presedinte ,
- 3 vicepresedinti,
- 1 secretar,
Membrii Comitetului sindical sunt alesi direct pe functii pe o perioada
de 4 ani.
Art.23 Comitetul sindical indeplineste urmatioarele atributii :
a ) hotaraste asupra criteriilor de primire in sindicat , cerceteaza
abaterile savarsite de membrii sai si propune Adunarii generale, masurile
disciplinare, dupa ascultarea membrului ;
b ) intocmeste proiectul de buget anual si asigura executia bugetului
aprobat de Adunarea generala ;
c ) acorda , dupa caz , ajutoare materiale solicitantilor care se
incadreaza la art.10, lit.i ;
d ) face demersuri necesare pentru procurarea biletelor de odihna si
tratament ;
e ) intocmeste proiectul programului annual al activitatilor culturalsportive si recreative , il supune aprobarii Adunarii generale si urmareste
realizarea lui ;
f ) stabileste normele ce se aplica in activitatea economica si
financiara a sindicatului ;
g ) numeste si revoca contabilul si casierul sindicatului si ii expune pe
acestia confirmarii Adunarii generale ;
h ) organizeaza formele de perfectionare a pregatirii profesionale si
face propunerile privind persoanele ce urmeaza a fi trimise la cursurile de
perfectionare ;
I ) hotaraste convocarea Adunarii generale , data sedintei , locul de
desafasurare , ordinea de zi.
Art.24 Presedintele sindicatului are urmatoarele atributii:
5

a) reprezinta sindicatului in relatiile cu conducerea institutiei si cu
toate persoanele fizice si juridice;
b) sustine in fata factorilor de decizie din institutie cererile indreptatite
ale membrilor de sindicat privind promovarea in munca, acordarea
unor drepturi legale, imbunaratirea conditiilor de munca, etc.;
c) raporteaza Adunarii generale asupra modului in care si-a adus la
indeplinire sarcinile;
d) semneaza documentele financiar-contabile;
e) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala si
comitetul sindical.
Art.25 Atributiile prevazute la art. 24 se indeplinesc in lipsa
presedintelui de catre vicepresedintii acestuia.
Art.26 Atributiile secretarului Comitetului sindical sunt urmatoarele :
a ) asigura convocarea Adunarii generale a sindicatului in sedinte
ordinare si extraordinare ;
b ) convoaca intrunirea Comitetului sindical in sedinte de analiza ;
c ) aduce la cunostinta membrilor de sindicat hotararile Adunarii
generale si propunerile Comitetului sindicale ;
d ) tine evidenta la zi a membrilor de sindicat ;
e ) tine evidenta hotararilor adoptate de Adunarea generala ;
f ) inregistreaza corespondenta sindicatului si tine evidenta acestuia ;
g ) tine evidenta membrilor de sindicat care au fost recompensati sau
sanctionati ;
h ) intocmeste procesele verbale ale sedintelor Adunarii generale a
sindicatului si a sedintelor Comitetului sindical .
Art.27 Comisia de cenzori este compusa dintr-un presedinte si 2
membri , alesi de catre Adunarea generala direct pe functii, prin vot
direct pe o perioada de 4 ani .Membrii comisiei de cenzori nu pot fi
membri ai Comitetului sindical .
Art.28 Atributiile Comisiei de cenzori sunt urmatoarele :
a ) verifica semestrial si ori de cate ori este necesar activitatea economicofinanciara si modul in care sunt administrate bunurile materiale aflate in
patrimoniul sindicatului , prezentand Comitetului sindical constatarile facute ;
b ) intocmeste anual raportul asupra activitatii de control financiar
desfasurata si il prezinta Adunarii generale spre dezbatere si aprobare ;
c ) in cazul constatarii unor abateri grave in gestionarea patrimoniului
sindicatului , convoca Adunarea generala extraordinara .
Art.29 Membrii de sindicat delegati sa participe la diverse intruniri pe
linie de sindicat vor beneficia de o indemnizatie de reprezentare in suma de
60 RON pentru fiecare zi de deplasare in alta localitate .
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CAPITOLUL VII . CONDITIILE SI NORMELE DE DELIBERARE PENTRU
MODIFICAREA STATULUI SI DE ADOPTARE A HOTARARILOR
Art.30 Adunarea generala adopta hotarari in prezenta a 2/3 a
numarului membrilor de sindicat prezenti .
Art.31 Modificarea statutului si adoptarea unor hotarari se face cu
votul majoritatii simple a membrilor de sindicat prezenti .
CAPITOLUL VIII. DIVIZAREA , COMASAREA SAU DIZOLVAREA
SINDICATULUI SI DISTRIBUIREA , TRANSMITEREA ORI , DUPA CAZ,
LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art.32 Divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului se
hotareste de Adunarea generala.
Art.33 Patrimoniul sindical este format din patrimoniul initial in
valoare de 100 ron .
Art.34 Bunurile materiale ale sindicatului sunt bunurile donate si
cele procurate din fondurile sindicatului .
Art.35 Mijloacele financiare provin din cotizatiile membrilor,
incasarile rezultate din activitatile sindicale ocazionale , donatii, sponsorizari
si alte surse .
Art.36 Fondurile banesti ale sindicatului se pastreaza intr-un cont
deschis la banca.
Art.37 Patrimoniul sindicatului este indivizibil si netransmisibil .
CAPITOLUL IX. MODALITATEA DE ASOCIERE IN FEDERATII PE
RAMURA SAU CONFEDERATII NATIONALE
Art.38 Afilierea Sindicatului Independent Groupama la o alta
federatie sindicala se poate face numai cu aprobarea Adunarii generale , in
conditiile respectarii prezentului statut si a identitatii de scopuri si mijloace.
Art.39 Sindicatului Independent Groupama este deschis aderarii
tuturor salariatilor care lucreaza in cadrul Groupama Asigurari.

Prezentul Statut si Comitetul sindical ales au fost adoptate in
Adunarea generala din data de 23 martie2015
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COMITETUL SINDICAL ales in Adunarea Generala din data de ……...
Presedinte :
Jiva Daniel Viorel
Vicepresedinte : Angelica Olteanu
Vicepresedinte: Gheorghita Staicu
Vicepresedinte: Radu Gheorghiu
Secretar :
Elena Raiu

COMISIA DE CENZORI
Presedinte :
Membru :
Membru :
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Nedelcu Alexandru
Bogdan Constatinescu
Titus Paunescu

