REGULAMENTUL
de
Organizare si Functionare al Sindicatului
S.A.A.T.A
din cadrul
S. C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI

SINDICATUL ANGAJATILOR DIN ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.A.T.A

CAPITOLUL I

- DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Activitatea Sindicatului S.A.A.T.A se desfasoara in conformitate cu prevederile Statutului, ale
prezentului Regulament, precum si in conformitate cu deciziile adoptate de catre organele de conducere.

CAPITOLUL II - MEMBRII SINDICATULUI
Art. 2 Membrii Sindicatului sunt salariati care isi desfasoara activitatea in cadrul lui ALLIANZ TIRIAC
ASIGURARI.
Art. 3 Drepturile membrilor
Pe langa drepturile prevazute in Statut, membrii sindicatului au dreptul de a beneficia fara nici o ingradire sau
discriminare de toate drepturile si avantajele rezultate din actiuni, decizii sau hotarari ale organelor de
conducere.
Indatoririle membrilor
Art. 4 Pe langa cele prevazute in Statutul Sindicatului, membrii acestuia au urmatoarele obligatii:
a) sa sprijine, sa se implice si sa actioneze in respectarea deciziilor si hotararilor luate la nivelul organelor de
conducere, rezultate din necesitatea de a promova si apara interesele generale ale sindicatului;
b) sa vireze intocmai si la timp cotizatia stabilita de catre Consiliul de Coordonare;
c) sa nu fie afiliati la un alt sindicat;
d) sa comunice intocmai si in timp util intentia de retragere din sindicat si numai pe baza de cerere scrisa.

CAPITOLUL III

- INSTANTELE SINDICATULUI

Art. 5 Structura Sindicatului S.A.A.T.A este alcatuita din organe de conducere, organe executive si organe
de control.
Art. 6 Organele de conducere sunt :

CONGRESUL
CONSILIUL DE COORDONARE
Art. 7 Organele executive sunt :

BIROUL EXECUTIV
PRESEDINTELE
Art. 8 Organul de control este

COMISIA DE CENZORI

SECTIUNEA I - CONGRESUL
A. Congresul
Art. 9 Congresul este organul suprem de conducere al Sindicatului S.A.A.T.A, care se reuneste in sedinte
ordinare la un interval de 4 ani si are competentele prevazute in STATUT.
B. Delegatii:
Art.10 Congresul este constituit din delegati alesi din randul membrii de sindicat, in urmatoarea structura:
Membrii Consiliului de Coordonare si ai Biroului Executiv;
Delegati din randul filialelor Sindicatului S.A.A.T.A;
Art. 11 Delegatii cu drept de vot imputerniciti sa participe la congres trebuie sa prezinte la Secretariatul
Congresului , imputernicirea, semnata de catre presedintele Filialei care atesta faptul ca este desemnat de a
participa cu drept de vot.
Art. 12 Fiecare delegat are dreptul la un singur vot.
C. Norma de reprezentare:
Art.13 Membrii de sindicat din cadrul filialelor pot delega reprezentanti cu drept de vot la Congresul
Sindicatului S.A.A.T.A, in conformitate cu urmatoarea norma de reprezentare:
a) intre 1 si 40 de membrii cotizanti
1 (unu) delegat cu drept de vot ;
b) intre 41 si 80 de membrii de sindicat
2 (doi) delegati cu drept de vot ;
c) intre 81 si 120 de memebrii de sindicat 3 (trei) delegati cu drept de vot ;
d) peste 120 de membrii de sindicat
4 (patru) delegati cu drept de vot.
Art.14 Delegatii cu drept de vot, care vor participa la Congres, vor beneficia de plata cheltuielilor privind
deplasarea, cazarea si masa pe toata durata sedintei.

D. Invitatii si observatorii :
1. Invitati
Art. 15 La Congresul Sindicatului S.A.A.T.A pot participa invitati din tara si strainatate, personalitati din
randul sindicatelor sau colaboratori apropiati acestuia.
Art. 16 Lista cu invitati se va intocmi de catre Biroul Executiv si se va supune spre aprobare Consiliului de
Coordonare cu 60 de zile inaintea datei inceperii Congresului.
Art. 17 Plata cheltuielilor privind deplasarea, cazarea si masa invitatilor pe perioada Congresului vor fi
suportate din contul Sindicatului S.A.A.T.A.
2. Observatori
Art. 18 Filialele au dreptul sa-si delege observatori la Congresul Sindicatului S.A.A.T.A.
Art. 19 Conducerea Filialelor va informa Biroul Executiv, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii
lucrarilor, redactand lista cu numarul de observatori participanti la Congres.
Art. 20 Sindicatul S.A.A.T.A nu va suporta cheltuielile aferente observatorilor (deplasarea, cazarea si masa).

E. Candidaturile:
Art. 21 Toti membrii de sindicat care respecta prevederile Statutului Sindicatului S.A.A.T.A, au dreptul de
a-si depune candidatura pentru una din functiile Biroului Executiv al Sindicatului.
Art. 22 Candidaturile se depun in scris de catre candidati la secretariatul sindicatului cu cel putin 30 de zile
inainte de data inceperii Congresului cu specificarea functiei la care doreste sa candideze.
Art. 23 Scrisorile candidatilor vor fi insotite de un document care sa ateste calitatea de membru S.A.A.T.A.
Art. 24 Nu au dreptul sa-si depuna candidaturile pentru una din functiile Biroului Executiv al Sindicatului
S.A.A.T.A urmatoarele persoane :
a) membrii Consiliului de Administratie al ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI ;
b) directori ai sucursalelor/agentiilor care detin actiuni la ALLIANZ ;
c) persoane din afara sindicatului S.A.A.T.A ;
d) membrii de sindicat care s-au retras si au revenit odata sau de mai multe ori din sindicat ;
e) membrii de sindicat care au mai putin de 1 (un) an din/in cadrul sindicatului S.A.A.T.A.
Art. 25 Toti candidatii care indeplinesc conditiile Statutului si prezentului Regulament vor fi inscrisi pe liste
separate conform functiei solicitate in candidatura si se vor supune validarii Congresului.
Art. 26 Candidatii validati de Congres vor fi inscrisi pe buletinele de vot, speciale in acest sens, care vor fi in
numar de 3 (trei) si de culori astfel:
a) candidatii pentru functia de Presedinte al Sindicatului S.A.A.T.A se vor inscrie separat pe un
buletin de vot de culoare alba;
b) candidatii pentru functiile de Vicepresedinti ai Sindicatului S.A.A.T.A se vor inscrie separat pe un
buletin de vot de culoare galbena;
c) candidatii pentru functia de Secretar al Sindicatului SA.A.T.A se vor inscrie separat pe un buletin
de vot de culoare verde.
Art. 27 Un candidat nu poate sa-si depuna candidatura pentru doua functii in acelasi timp si nu poate fi inscris
decat pe un singur buletin de vot.
Art. 28 Candidatii vor fi alesi numai pe baza de vot secret.
Art. 29 Candidatii vor fi alesi in functiile solicitate daca intrunesc urmatoarele conditii:
1. Pentru functia de Presedinte al Sindicatului S.A.A.T.A
o In cazul unei singure candidaturi – cel putin jumatate plus unul din voturile exprimate ;
o In cazul a doua sau mai multe candidaturi - candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi
2. Pentru cele trei functii de Vicepresedinte al Sindicatului S.A.A.T.A
□ in cazul a numai trei candidaturi – cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi exprimate pentru
fiecare candidat in parte;
□ in cazul a mai multor candidaturi vor fi alesi primii trei candidati cu numarul cel mai mare de voturi;
3. Pentru functia de secretar al Sindicatului S.A.A.T.A
□ in cazul unei singure candidaturi - cel putin jumatate plus unu din voturile exprimate;
□ in cazul a doua sau mai multe candidaturi – candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi.

SECTIUNEA II - CONSILIUL DE COORDONARE
Art. 30 Consiliul de Coordonare este organul colectiv de conducere al Sindicatului S.A.A.T.A care
functioneaza in baza prevederilor statutului si are competentele prevazute in Statut.
Art. 31 Consiliul de Coordonare se intruneste semestrial in sedinte ordinare la solicitarea Presedintelui
Sindicatului S.A.A.T.A sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv.
Art. 32 Consiliul de Coordonare este format din membrii Biroului Executiv si Presedintii Filialelor
Sindicatului S.A.A.T.A sau imputernicitii acestora.
Art. 33 Delegatii desemnati de Presedintii Filialelor sa participe la sedintele Consiliului de Coordonare vor fi
Vicepresedintele sau Secretarul Filialei care vor trebui sa depuna la secretariat Delegatie scrisa si semnata de
catre Presedintele Filialei din care sa rezulte ca a fost imputernicit sa participe la intalnire. In cazul in care
delegatul nu indeplineste conditiile de mai sus acesta nu va avea drept de vot.
Art. 34 Cheltuielile cu organizarea sedintelor Consiliului de Coordonare
Sindicatului S.A.A.T.A.

vor fi

suportate din fondul

Art. 35 La sedintele Consiliului de Coordonare, pe langa membrii cu drept de vot, pot participa si observatori
din randul membrilor de sindicat. Cheltuielile privind transportul, cazarea si masa acestora se vor efectua pe
cont propriu.
Art. 36 Atributiile si sarcinile Consiliului de Coordonare sunt cele prevazute in Statut.
Art. 37 Deciziile in cadrul Consiliului de Coordonare se vor lua conform prevederilor din statut.

BIROUL EXECUTIV
Art. 38 Biroul Executiv este organul care defineste pozitiile in probleme de actualitate sindicala si asigura
conducerea operativa a Sindicatului S.A.A.T.A in conformitate cu deciziile Congresului si Consiliului de
Coordonare.
Art. 39 Biroul Executiv are sarciniile si atributiile prevazute in Statut si duce la indeplinire toate hotararile
Consiliului de Coordonare ale Sindicatului S.A.A.T.A.
Art. 40 Biroul Executiv este ales de catre Congres, in urmatoarea structura: un Presedinte, trei Vicepresedinti
si un Secretar.
Art. 41 Membrii Biroului Executiv sunt alesi prin vot secret, de catre Congres, pentru o durata de 4 ani.
Art. 42 Membrii Biroului Executiv care isi termina mandatul pot fi realesi daca indeplinesc conditiile
stabilite prin Statut si prezentul Regulament.
Art. 43 Biroul Executiv se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui.
Art. 44 Vicepresedintii si Secretarul ajuta Presedintele in exercitarea atributiilor sale si il inlocuiesc in caz de
absenta.
Art. 45 Cheltuielile privind organizarea intalnirilor Biroului Executiv vor fi suportate din fondul Sindicatului
S.A.A.T.A.

Art. 46 In cazul in care unul din locurile din Biroul Executiv devine vacant, Consiliul de Coordonare va alege
un nou membru. Alegerea se va efectua in maxim 180 de zile de la ramanerea vacanta a locului, conform
prevederilor Statutului si prezentului Regulament.
Art. 47 Membrii alesi in conditiile de mai sus, continua mandatul predecesorilor.
Membrii Biroului Executiv

PRESEDINTELE
Art. 48 Presedintele reprezinta Sindicatul S.A.A.T.A in virtutea Statutului si mandatului incredintat de
Congres. Acesta are atributia de a raspunde de buna functionare a Sindicatului si a structurilor sale.
a) emite decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor Biroului Executiv, ale Consiliului de
Coordonare si ale Congresului;
b) angajeaza prin semnatura sa, sindicatul in raporturile cu tertii ;
c) prezinta rapoarte Consiliului de Coordonare privind activitatea desfasurata de Biroul Executiv;
d) exercita de drept atributiile oricaruia dintre membrii Biroului Executiv in cazul absentei acestora;
e) monitorizeaza activitatea presedintilor filialelor Sindicatului, in legatura cu modul cum acestia
respecta Statutul Sindicatului si ROF, se achita de sarcinile lor in caz de abatere.

VICEPRESEDINTII
Art. 49 Vicepresedintii asigura si coordoneaza activitatea care le este atribuita prin prezentul regulament sau
decizii ale Presedintelui;
Art. 50 In lipsa Presedintelui, prerogativele acestuia vor fi indeplinite de un vicepresedinte desemnat de
acesta;
Art. 51 Vicepresedintii sunt stabiliti pe domenii de activitate, astfel:
A. Vicepresedinte cu probleme economice – _____________________________ ;
B. Vicepresedinte cu probleme sociale ______________________________ ;
C. Vicepresedinte cu probleme profesionale - _______________________________ .
Repartizarea atributiilor pe domenii de activitate, este urmatoarea:
A. Vicepresedintele cu probleme economice
a) supravegheaza si coordoneaza activitatea financiara din cadrul Sindicatului ;
b) urmareste realizarea veniturilor si efectuarii cheltuielilor conform bugetului aprobat;
c) intocmeste rapoarte privind indeplinirea obligatiilor financiare ale membrilor de sindicat;
d) elaboreaza proiectul de buget si intocmeste Bilantul pe care il prezinta Biroului Executiv si
Consiliului de Coordonare;
e) urmareste modul de aplicare si respectare a prevederilor cu caracter economic din CCM;
f) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.
B. Vicepresedintele cu probleme sociale
a) primeste cerereri privind acordarea ajutoarelor sociale din partea membrilor de sindicat, le inainteaza
spre analiza Biroului Executiv cu propunere de solutionare;
b) elaboreaza programme specifice activitatii sale care se vor analiza in cadrul Biroului Executiv.
c) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.

C. Vicepresedintele cu probleme profesionale
a) elaboreaza proiectul Contractului Colectiv de Munca;
b) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.

SECRETARUL
a) se ocupa cu problemele de secretariat ale sedintelor si cu modul de organizare al acestora;
b) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.
CAPITOLUL IV - CONTROLUL ACTIVITATII
Art. 52 Controlul activitatii Sindicatului se exercita prin organele de conducere si Comisia de cenzori.
Art. 53 Controlul financiar asupra activitatii curente a sindicatului si asupra gestiunii patrimoniului este
exercitat de catre o Comisie de Cenzori formata din 3 persoane, respectiv un Presedinte si doi membrii alesi
de Consiliul de Coordonare.
Art. 54 Membrii Comisiei de cenzori isi vor desemna Presedintele din randul acestora si va informa Consiliul
de Coordonare in legatura cu decizia.
Art. 55 Atributiile Comisiei de Cenzori sunt stabilite in Statut.
CAPITOLUL V - FILIALELE SINDICATULUI S.A.A.T.A
Art. 56 Sindicatul S.A.A.T.A are filiale fara personalitate juridica in toate sucursalele ALLIANZ TIRIAC
ASIGURARI in care exista membri de sindicat.
Art. 57 Fiecare filiala are organe de decizie la nivel local, in urmatoarea structura:
1. Adunarea Generala;
2. Comitetul de Coordonare.

SECTIUNEA III - ADUNAREA GENERALA
Art 58 Adunarea Generala a filialei este constituita din membri de sindicat la nivelul sucursalei in care acestia
isi desfasoara activitatea.
Art. 59 Adunarea Generala a filialei se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare dupa cum urmeaza:
A. In sedinte ordinare
Art. 60 Odata la patru ani, Comitetul de Coordonare convoaca Adunarea generala a Filialei. Aceasta este
statutar intrunita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii de sindicat de la nivelul sucursalei.
Art. 61 Adunarea Generala a Filialei are in principal urmatoarele competente:
a) se pronunta in legatura cu activitatea Comitetului de Coordonare in urma Raportului de activitate
prezentat de Presedintele Filialei ;
b) alege Comitetul de Coordonare.
B. In sedinte extraordinare

Art. 62 Adunarea generala extraordinara a fililalei se convoaca ori de cate ori este nevoie de catre :
a) Presedintele Sindicatului S.A.A.T.A ;
b) Presedintele Filialei ;
c) Membrii de sindicat, la cererea majoritatii.
Art. 63 Presedintele Sindicatului S.A.A.T.A poate convoca Adunarea Generala a Filialei pentru urmatoarele
motive:
a) in cazul in care se constata abateri, din partea Presedintelui Filialei, de la Statutul, hotararile sau
sarcinile stabilite la nivelul Sindicatului S.A.A.T.A;
b) in cazul in care se impune prezenta sa in randul membrilor de sindicat pentru rezolvarea unor
probleme de interes local sau general.
Art. 64 Presedintele filialei convoaca Adunarea Generala a filialei pentru urmatoarele motive:
a) pentru a aduce la cunostiinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu activitatea si actiunile
sindicatului S.A.A.T.A ;
b) pentru a aduce la cunostiinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu masurile luate la
nivelul administratiei care vizeaza activitatea lor profesionala, economica si sociala.
Art. 65 La cererea majoritatii membrilor de sindicat se poate intruni Adunarea Generala a Filialei, in cazul in
care acestia sunt interesati sa ia unele hotarari in legatura cu activitatea lor profesionala economica si sociala.

SECTIUNEA IV - COMITETUL DE COODONARE
Art. 66 Fiecare Filiala are un Comitet de Coordonare format din trei persoane alese din randul membrilor de
sindicat, astfel :
PRESEDINTE ;
VICEPRESEDINTE
SECRETAR
Art. 67 Presedintele Filialei are urmatoarele sarcini si competente ;
a) participa la sedintele Sindicatului S.A.A.T.A;
b) sesizeaza in scris, conducerea Sindicatului S.A.A.T.A referitor la toate problemele aparute la nivelul
Filialei, de natura sa afecteze interesele profesionale, economice sau sociale ale membrilor de
sindicat;
c) aduce la cunostiinta membrilor de sindicat activitatea Sindicatului S.A.A.T.A, cu toate hotararile
luate si ia masuri de punere in aplicare a acestora;
d) urmareste modul de incasare a cotizatiilor membrilor de sindicat;
e) informeaza Biroul Executiv al Sindicatului S.AA.T.A in legatura cu afilierea sau retragerea
membrilor de sindicat, in termen de 10 zile de la data cererilor formulate in acest sens;
f) urmareste si inainteaza cererile formulate de catre membrii de sindicat, catre conducerea Sindicatului
S.A.A.T.A;
g) comunica la termen toate datele solicitate de catre conducerea Sindicatului S.A.A.T.A;
h) emite decizii si repartizeaza sarcini curente Vicepresedintelui si Secretarului Filialei;
Art. 68 Vicepresedintele si Secretarul Filialei executa sarcinile stabilite de catre Presedinte si il ajuta pe acesta
in bunul mers al activitatii sindicale de la nivel local.
Art. 69 Toate hotararile in cadrul Comitetului de Coordonare se vor lua prin consens.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE
Art. 70 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare este elaborat in conformitate cu Statutul
Sindicatului S.A.A.T.A si produce aceleasi efecte ca si acesta.
Art. 71 Prezentul Regulament poate fi modificat, pe parcursul derularii lui, la propunerea Biroului Executiv,
cu aprobarea Consiliului de Coordonare.
Art. 72 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat de catre Consiliul de Coordonare,
astazi 14/05 /2011 si intra in vigoare odata cu aprobarea acestuia.

PRESEDINTE,
Diana IANCU

