
Bune practici. Instrumente. Surse de informaţii 

 
 

Conţinutul mapei liderului de sindicat: 
 

 Ghidul liderului de sindicat; 
 Adeziuni; 
 Tabel cu membrii de sindicat; 
 Proces verbal de constituire şi de alegere a organelor de conducere; 
 Statutul organizaţiei sindicale judeţene;  
 Contract colectiv de muncă la nivel judeţean ( eventual la nivel de ramură 

învăţământ); 
 Legea sindicatelor, nr.54/2003; 
 Codul muncii, nr.53/2003; 
 Legea privind contractul colectiv de muncă, nr.130/1996; 
 Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă, nr.168/1999; 
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,nr.319/2006; 
 Statutul personalului didactic, nr.128/1997; 
 Legea învăţământului, nr.84/1995; 
 Legea privind asigurarea calităţii educaţiei, nr.87/2006; 
 Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ; 
 Norme metodologice de aplicare a regulamentului de acordare a 

distincţiilor; 
 Modele pentru contracte individuale de muncă (personal didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic;  
 Fişe de evaluare: salariul de merit, gradaţii de merit, distincţii; 
 Criteriile de acordare a fondului de premiere în cuantum de 2% aplicat pe 

fondul de salariu al unităţii de învăţământ; 
 Procesele verbale ale şedinţelor organizaţiei sindicale din unitatea de 

învăţământ. 
 

Instrumente de lucru în relaţia cu: 
 
a) Conducerea unităţii şcolare: 

 cerere depusă la secretariat cu număr de înregistrare . Prin acestea se 
pot solicita: 

 convocarea Comisiei paritare; 
 respectarea punerii  în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, 

irevocabile şi executorii; 



 respectarea şi aplicarea unor prevederi din actele normative în vigoare, 
cum ar fi decontarea navetei şi a 50 % din contravaloarea a 6 călătorii pe calea 
ferată; 

 punerea la dispoziţie a unor documente elaborate de Consiliul de 
administraţie; 

 punerea la dispoziţie, în mod gratuit, a bazelor sportive sau a altor spaţii 
din unităţile de învăţământ pentru organizarea unor activităţi sportive, culturale, 
sindicale etc.; 

 asigurarea accesului la mijloacele de birotică din unitatea de învăţământ 
şi a consumabilelor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
sindicale; 
 Observaţie: La cererile depuse, termenul de răspuns este de 30 de zile 
de la data depunerii cererii la unitatea de învăţământ, excepţie făcând cererile 
vizând punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, irevocabile şi 
executorii unde termenul este de 15 zile. 

 consemnarea în procesul verbal al Consiliului de administraţie a 
punctului de vedere referitor la o anumită situaţie prezentă în ordinea de zi ( fără 
drept de vot); 

 memorii cuprinzând sesizarea unor situaţii problemă apărute în 
activitatea din unitatea şcolară. 

 
 
b) Primăria şi Consiliul Local: 

 Protocol de colaborare între unitatea de învăţământ, primărie şi sindicat; 
 Participarea la şedinţele consiliul local (fără drept de vot). 
 

c) ONG-uri  
 Contracte de parteneriat în vederea unor acţiuni de voluntariat, derulare de 
proiecte, formare, consiliere. 

 
d) Agenţi economici: 
 Contracte de parteneriat, contracte de sponsorizare, contracte de donaţii. 

 
e) Persoane fizice: 
 Contracte de sponsorizare, contracte de donaţii, contracte de colaborare. 
 
 


