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S T A T U TU L 

 

FEDERAŢIEI  SINDICATELOR   DIN 
TRANSPORTURI 

ŞI   SERVICII   PUBLICE - ROMÂNIA 
 

 
 

 

CAPITOLUL I 
 

SCOPUL, DENUMIREA ŞI SEDIUL SINDICATULUI 
 
 

 
 Art.1 – Denumire oficială a federaţiei este: Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  
Servicii  Publice – România, prescurtat Federația FSTSPR. 
      Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România este o organizaţie de 
tip federativ, are personalitate juridică, sigiliu, ştampilă şi funcţionează în Bucureşti,                   
P-ţa Walter Mărăcineanu, Nr.1-3, sector 1, cod poştal 707161, pe baza statutului propriu, statut 
care nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare. 
 
 Art.2 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România reuneşte în baza 
liberului acord, Sindicatele cu personalitate juridică din cadrul serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, transporturi,  funcţionari publici din instituţiile administraţiei locale şi centrale, care 
adoptă prezentul statut.  
 
Art.3 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România apără şi 
promovează interesele economice, sociale, profesionale şi culturale ale tuturor membrilor săi, 
garantează exercitarea dreptului sindical conform Legii nr.62/2011 a Dialogului Social, 
libertatea de opinie a salariatului conform Constituţiei României, prevederilor Codului 
Muncii, Convenţiei 87/1948 a OIM precum şi a celorlalte convenţii şi tratate internaţionale 
ratificate de România.Prin reprezentanţii săi participă la negocierea Contractelor Colective de 
Muncă la orice nivel. 
 
 Art.4 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România este 
independentă faţă de organele de stat ale puterii, administaţiei, justiţiei, de alte structuri ale 
sistemului instituţional, de partide politice, patronat şi se opune oricăror manifestări 
dictatoriale, antidemocratice, precum şi oricăror discriminări bazate pe naţionalitate, sex, 
vârstă, convingeri politice, religioase, rasă, culoare, etnie, origine socială, dizabilităţi, etc.  
      Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România este autonomă în 
raport cu alte organizaţii sindicale de orice tip. Raporturile cu organizaţiile la care este afiliată 
sunt guvernate de respectarea principiilor fundamentale ale sindicatelor iar în raport cu statul, 
cu cele ale tripartitismului. 
 
 Art.5 – Organizarea şi activitatea Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                        
Publice - România are ca principii fundamentale democraţia, solidaritatea sindicală, unitatea de 
acţiune sindicală, libera exprimare a opiniilor şi respectul acestora, conform celor prevăzute de 
Legea nr.62/2011 a Dialogului Social, Codul Muncii, Constituţia României.  
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 Art.6 – Scopul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România este 
acela de a uni eforturile Sindicatelor membre în vederea obţinerii, păstrării şi apărării 
drepturilor colective, precum şi negocierea Contractului Colectiv de Muncă la diferite nivele. 
Sindicatele membre ale Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și Servicii                          
Publice - România au autonomie deplină juridică, financiară şi patrimonială.  
 Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România poate desfăşura orice 
acţiune cu caracter social, economic, cultural, educativ, în condiţiile legii şi se poate afilia în 
funcţie de interesul propriu la orice organizaţie internă sau internaţională. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

ATRIBUŢIILE 
FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                                        

SERVICII  PUBLICE - ROMÂNIA 
 

 
 Art.7 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România poate să 
folosească potrivit scopului pentru care a fost constituită, mijloacele specifice prevăzute de lege 
cum ar fi: negocierile, procedurile de soluţionare a conflictelor de muncă prin mediere, 
conciliere, petiţie, protest, miting, demonstraţie şi grevă, în condiţiile prevăzute de lege. 
 
 Art.8 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România va lua toate 
măsurile în vederea apărării drepturilor Sindicatelor membre ce decurg din legislaţia muncii şi 
Contractele Colective de Muncă, în faţa organelor juridicţionale şi administrative. 
 
 Art.9 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România va solicita 
Patronatului, conform Legii nr.62/2011 a Dialogului Social, participarea la şedinţele 
Consiliului de Administraţie a reprezentanţilor Sindicatelor membre, precum şi toate 
informaţiile necesare negocierii Contractului Colectiv de Muncă. De asemenea, la solicitarea 
Sindicatelor membre va putea iniţia sau continua orice acţiune a acestora în faţa  autorităţilor 
locale, naţionale şi internaţionale.  

 
 

CAPITOLUL III 
 

 

           CUM SE DOBÂNDEŞTE ŞI ÎNCETEAZĂ  
CALITATEA DE MEMBRU AL 

FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                                      
SERVICII  PUBLICE - ROMÂNIA 

 
 
 

 Art.10 – Membru al Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România 
poate fi orice Sindicat, constituit conform Art.2 din prezentul Statut,  care îşi exprimă dorinţa 
printr-o cerere scrisă de a face parte din Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                       
Publice - România şi se angajează să respecte prevederile prezentului Statut. 
 
Art.11- Afilierea se face în baza unei cereri scrise adresate Biroului Permanent al Federaţiei 
Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România.  
Validarea se face cu o majoritate simplă de voturi din partea membrilor Biroului Executiv.  
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Art.12 – (1) Calitatea de membru al  Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                            
Publice - România încetează dacă: 

a)  Sindicatul membru se retrage din FSTSPR; 
b)  Sindicatul membru nu-şi achită cotizaţia de sindicat pe o perioadă mai   mare de 3 luni; 
c)  Sindicatul membru nu respectă prevederile Statutului; 
d)  Sindicatul membru se dizolvă. 

(2) Abaterile de la punctele  ,,b’’ se constată de Departamentul Economic, iar cele de la 
punctul  ,,c’’ de Comisia de Etică şi Disciplină stabilită prin ROF, se prezintă  Biroului 
Executiv, care hotărăşte cu o majoritate simplă de voturi excluderea; 

(3)  Drepturile şi îndatoririle membrilor Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  
Publice - România încetează în momentul  înregistrării la secretariat a cererii de retragere sau 
deciziei de excludere;  

(4)  Divergenţele dintre Sindicatele membre se supun soluţionării Comisiei de Etică şi 
Disciplină, care hotărăşte cu majoritate simplă  de voturi, soluţia de rezolvare a divergenţelor; 

(5) Eventualele litigii de natură patrimonială sau financiară se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau în instanţele judecătoreşti.  

 
Art.13 – Organizaţia sindicală  care se retrage din Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  
Servicii  Publice - România, poate solicita reafilierea, condiţiile concrete fiind stabilite de 
Biroul Executiv. 
 
Art.14 – Nerespectarea Statutului Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                      
Publice - România, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum şi a hotărârilor 
statutare adoptate de organele de conducere ale Federaţiei determină sancţionarea organizaţiilor 
membre cu una din următoarele sancţiuni: 

a) atenţionare scrisă; 
b) suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de maxim 6 luni; 
c) excluderea. 

 
Art.15 – Sancţiunile prevăzute la Art.14 pot fi hotărâte şi aplicate de către organele de conducere 
ale FSTSP,  potrivit competenţelor prevăzute de prezentul Statut. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  SINDICATELOR  MEMBRE ALE  
 FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                             

SERVICII  PUBLICE - ROMÂNIA 
 
  Art.16 – Sindicatele membre au următoarele drepturi: 
 

a)  dreptul de a  solicita FSTSPR, să acţioneze în comun sau  mandatată de acestea 
pentru apărarea  intereselor în cauze comune; 
b) dreptul de a propune reprezentanţi în organele de Conducere ale  FSTSPR; 
c) dreptul de a prezenta apeluri, moţiuni, amendamente şi a beneficia fără nicio 
discriminare, de prestaţiile sindicale gratuite sau cu plată, asigurate de FSTSPR, unităţile 
şi instituţiile specializate ale acesteia; 
d) dreptul la opinie; 
e)  dreptul de a-şi înfiinţa şi administra în interesul membrilor de sindicat, unităţi 
economico-sociale, comerciale sau de cultură şi învăţământ; 
f) dreptul de a face propuneri la ordinea de zi a Congresului, Consiliului Naţional, 
Biroului Executiv; 
g) dreptul de a se retrage din FSTSPR în condiţiile prevăzute de prezentul Statut. 
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Art.17 – Sindicatele  membre ale Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                          
Publice - România au următoarele obligaţii: 
 

a) să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale  FSTSPR; 
b) să participe şi să susţină activitatea FSTSPR la orice nivel; 
c) să respecte hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere ale FSTSPR, care 
devin executorii pentru toţi membrii; 
d) să acţioneze pentru o cât mai bună imagine a FSTSPR  împotriva atacurilor aduse 
acesteia şi a oricăror altor acţiuni dăunătoare realizării scopului şi obiectivelor statutare; 
e) să informeze permanent FSTSPR asupra activităţii proprii, rezultatele obţinute şi 
cauzele nerealizărilor, precum şi a greutăţilor întâmpinate; 
f) să notifice în scris FSTSPR orice modificare a Statutului propriu, a numărului de 
membrii, a persoanelor alese în organele de conducere, adresei, telefonului, fax-ului, etc.; 
g) să acţioneze şi să militeze pentru unitatea sindicală în cadrul FSTSPR;  
h)  să se achite de orice altă obligaţie stabilită pe cale democratică de Organele de 
Conducere  ale FSTSPR; 
i) să respecte prevederile Statutelor Sindicatelor membre, independenţa lor de acţiune şi 
hotărârile proprii; 
j) să asigure la cerere, susţinerea acţiunilor şi apărarea Sindicatelor membre; 
k) să achite lunar cotizaţia stabilită prin prezentul Statut. 

 
 Art.18 - Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România are 
următoarele drepturi: 
 

a) de a-şi elabora şi adopta propriul Statut şi regulament de Organizare şi Funcţionare                    
( ROF); 
b) de a-şi alege liber şi democratic reprezentanţii; 
c) de a-şi organiza activitatea şi gestiunea; 
d) de a-şi elabora programe proprii de acţiune; 
e) de a-şi exercita funcţiile, sub protecţia legii, fără nicio condiţionare, constrângere sau 
limitare; 
f) de a dobândi în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile necesare îndeplinirii 
obiectivelor statutare; 
g) de a constitui şi administra în interesul membrilor săi potrivit legii, unităţi proprii de 
învăţământ, culturale, sociale, comerciale şi de a obţine credite în acest scop; 
h) de a-şi edita propriile publicaţii ( ziare, reviste, pliante, buletine informative, etc.); 
i) de a-şi constitui fonduri proprii de întrajutorare pentru membrii săi în caz de grevă, 
calamitate, boală, etc., precum şi un fond privat de pensii; 
j) de a-şi hotărî şi folosi în condiţiile legii şi ale propriului Statut, formele şi mijloacele 
de luptă sindicală; 

k) de a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea Contractelor Colective de 
Muncă, precum şi cele pentru constituirea şi folosirea fondurilor pentru protecţia muncii, 
asigurarea şi protecţia socială a salariaţilor; 
l) de a stabili prin hotărâri proprii nivelul şi modul de salarizare al reprezentanţilor aleşi 
în organele de conducere, precum şi al persoanelor de specialitate angajate pe bază de 
contract din cadrul FSTSPR şi din unităţile subordonate. 

 
 
  Art.19 - Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România are  
următoarele  îndatoriri: 
 

a) să apere drepturile şi să promoveze interesele profesionale, economice, sociale, 
culturale şi sportive ale membrilor săi; 
b) să negocieze şi să urmărească aplicarea Contractului Colectiv de Muncă la toate 
nivelele; 
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c) să ţină evidenţa strictă a membrilor de sindicat, a veniturilor şi cheltuielilor de                  
orice fel; 

d) să informeze periodic organizaţiile membre, în conformitate cu Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare asupra activităţilor desfăşurate  la nivel de FSTSPR; 
e) să răspundă cu promptitudine solicitărilor organizaţiilor sindicale membre privind 
asistenţa calificată cu privire la negocierile cu Patronatul; 
f) să aducă la cunoştinţa organului decizional suprem al oricăror sindicate membre, 
eventuala sancţionare a acestora; 
g) să faciliteze şi să sprijine întâlnirile reprezentanţilor organizaţiilor membre cu 
reprezentanţii ministerelor şi a altor structuri de stat în vederea soluţionării unor 
probleme de competenţa acestora; 
h) să asigure asistenţă juridică în orice situaţie privind relaţiile de muncă la solicitarea 
sindicatelor membre; 
i) să-şi achite cotizaţia către organizaţiile interne şi internaţionale la care este afiliată. 

 

 
CAPITOLUL V 

 

OBIECTIVELE,  FORMELE  ŞI  MIJLOACELE  DE  ACŢIUNE  ALE                    
FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                              

SERVICII  PUBLICE - ROMÂNIA    
 
 
 Art.20 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România are 
următoarele obiective: 
 

•  realizarea unităţii membrilor săi şi creşterea forţei lor de acţiune în apărarea drepturilor şi 
libertăţilor dobândite, în promovarea intereselor legitime ale membrilor de sindicat concretizate 
în siguranţa locului de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, creşterea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii, perfecţionarea pregătirii profesionale; 
•  negocierea şi urmărirea aplicării Contractului Colectiv de Muncă la toate nivelele, în 
concordanţă cu interesele legitime ale salariaţilor din toate sectoarele de activitate, asigurând 
egalitatea şanselor pentru toţi membrii de sindicat şi respectarea drepturilor lor la protecţia 
socială, securitatea şi igiena muncii, respectarea salariului minim, repaosului săptămânal, 
concediului de odihnă plătit, dreptului la asistenţă medicală gratuit, etc.; 
•  participarea activă la dialogul social, contribuind la realizarea climatului necesar de pace 
socială şi la activitatea organismelor tripartite din care face parte, în scopul promovării 
intereselor socio-profesionale şi economice ale membrilor sindicatelor afiliate; 
•  restabilirea drepturilor legale ale membrilor de sindicat în cazul în care acestea au fost 
încălcate, apelând la organele abilitate ale statului să facă acest lucru; 
•  conlucrarea cu toate organizaţiile şi organismele care luptă pentru împlinirea aspiraţiilor 
de pace, libertate şi dreptate socială; 
•  întărirea colaborării şi solidarităţii cu toate organizaţiile naţionale şi internaţionale 
devotate principiilor sindicatelor democraţiei, libertăţii, dreptăţii şi păcii. 

 
Art.21 – Formele şi mijloacele de acţiune ale Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  
Servicii  Publice - România sunt : 
 

•   petiţia, protestul, întrunirea, demonstraţia, greva; 
•   negocierea, medierea, concilierea; 
•   interpelarea organelor de stat centrale şi locale abilitate în cazul în care hotărârile acestora 
vor afecta negativ drepturile legale şi statutare ale salariaţilor şi membrilor FSTSPR; 
•   sesizarea parchetului şi instanţelor judecătoreşti cu privire la încălcarea libertăţilor 
sindicale sau profesionale de către organele de stat, patronat, alte persoane juridice sau fizice; 
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•  sesizarea în cazurile încălcării prevederilor Convenţiilor şi Rezoluţiilor Organizaţiei  
Internaţionale a  Muncii ratificate de România; 
•  sesizarea Organizaţiei  Internaţionale a  Muncii,  a celorlalte organe şi organisme 
internaţionale,  în cazul încălcării grave a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  
sindicaliştilor sau  a  organizaţiilor membre ale FSTSPR. 
 

 
CAPITOLUL VI 

 

PRINCIPII  DE  ORGANIZARE  ŞI  REVOCARE 
 

 
Art.22 – Biroul Permanent este constituit din: Preşedinte,  doi  Prim-Vicepreşedinţi,  
Secretarul General şi Vicepreşedinţi. Şedinţele Biroului Permanent sunt conduse de Preşedinte. 
 
Art.23 – Biroul Executiv este constituit din: Biroul Permanent, Preşedinţii şi Vicepreşedinţii 
de Filială şi este condus de  Preşedinte. În lipsa Preşedinelui, Biroul Executiv poate fi condus de 
unul dintre cei doi Prim-vicepreşedinţi sau de de Secretarul General. 
    La şedinţele Biroului Executiv pot participa cu statut de observator şi Şefii departamentelor 
funcţionale, Preşedintele Organizaţiei de Femei şi a Organizaţiei de Tineret. 
 
Art.24 – Consiliul Naţional al Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                         
Publice - România este constituit din Biroul Executiv al FSTSPR, Preşedinţii Sindicatelor 
membre şi Preşedinţii Organizaţiilor de  Femei şi Tineret.  
   Consiliul Naţional conduce activitatea între Congrese.  
   Numărul membrilor care pot participa la ședințele Consiliului Naţional, poate fi extins şi cu 
alţi membrii, norma de reprezentare fiind stabilită în cadrul Biroului Permanent, proporțional 
cu  cotizația achitată. Şedinţele Consiliului Naţional sunt conduse de Preşedinte. 
 
Art.25 – Preşedintele, Prim-Vicepreşedinţii, Vicepreşedinţii, Secretarul  General, Președintele 
Organizației de Femei și Tineret, precum și Preşedinţii şi Vicepreşedinţii de Filială, se aleg în 
cadrul Congresului, cu o majoritate simplă de voturi din numărul delegaţilor participanţi.            
       Norma de reprezentare este stabilită în cadrul Consiliului Naţional în funcție de cotizația 
achitată.  Durata mandatului pentru membrii Biroului Executiv, Preşedinţii Organizației 
de Femei și Tineret,  este  de  4 ani. 
 
Art.26 – Calitatea de membru în Biroul Permanent şi Biroul Executiv al FSTSPR încetează 
odată cu expirarea mandatului sau când respectivul este condamnat.  
 
Art.27 – În cazul condamnărilor de drept comun, Consiliul Naţional  propune cu o majoritate 
simplă de voturi, revocarea sau excluderea oricărui membru,  indiferent de funcţie. 
 
  Art.28 – Revocarea  Preşedintelui se face prin petiţie adresată Consiliului Naţional şi 
trebuie să fie semnată de un număr de sindicate care să reprezinte jumătate plus unu din 
numărul total de  membri la nivel de FSTSPR.  
     Consiliul Naţional este obligat să convoace Congresul Extraordinar, care va lua act şi va 
valida respectiva petiţie cu o majoritate simplă de voturi.  
 
Art.29 – Toţi reprezentanţii aleşi în organele de Conducere ale Federaţiei Sindicatelor din 
Transporturi și  Servicii  Publice - România, vor beneficia de protecţia legii conform 
Contractelor Colective de Muncă, Codului Muncii şi a Legii 62/2011 a Dialogului Social. 
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CAPITOLUL VII 
 

ORGANELE  DE  CONDUCERE   
FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI  SERVICII                    

PUBLICE - ROMÂNIA   
ATRIBUŢII 

 
 
 
 
Art.30 – Organele de Conducere ale Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                       
Publice - România sunt: 

  Congresul; 
 Consiliul Naţional; 
 Biroul Executiv; 
 Biroul Permanent.      

 
 Art.31 – Congresul  Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România 
este organul suprem de conducere, se constituie din delegaţii mandataţi de către organizaţiile 
membre ale FSTSPR conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Naţional în funcție 
de cotizația achitată,  şi  se convoacă  odată la 4 ani având  următoarele atribuţii: 

a)  alege prin vot secret odată la 4 ani membrii Biroului Permanent şi ai Biroului Executiv; 
b)  aprobă şi modifică Statutul, drapelul, sigla, sigiliul şi imnul FSTSPR; 
c)  hotărăşte dizolvarea FSTSPR; 
d)  alege Comisia de Cenzori; 
e) desemnează candidaţii pentru organele superioare la care FSTSPR este afiliată; 
f) analizează activitatea FSTSPR dintre cele două Congrese, aprobă rapoartele de activitate 
şi decide  descărcarea de gestiune; 
g) hotărăşte strategia generală pentru perioada următoare; 
h)  analizează şi adoptă rezoluţii specifice pe probleme majore ale mişcării sindicale sau pe 
domenii de activitate; 
i) adoptă Declaraţia de principii a FSTSPR; 
j) deleagă Consiliului Naţional o parte din competenţele sale; 
k)  analizează şi hotărăşte asupra problemelor principale ale Federaţiei Sindicatelor din 

Transporturi și  Servicii  Publice – România. 
 

Art.32 – (1) Congresul  Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România 
se întruneşte odată la patru ani iar ori de câte ori este nevoie se poate convoca Congresul 
Extraordinar.Congresul se convoacă de către Consiliul Naţional cu cel puţin 45 zile calendaristice 
înainte, iar cel extraordinar în maximum 30 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii. 
   (2) Congresul este legal constituit în condiţiile validării mandatelor a 2/3 din numărul total al 
delegaţilor şi hotărăşte cu o majoritate simplă de voturi exprimate, cu excepţia cazurilor 
prevăzute expres de Statut. 
   (3) În situaţia nerealizării prezenţei statutare, Congresul se va întruni în următoarele zece zile, 
fiind necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din delegaţi. 
 
Art.33 – Consiliul Naţional conduce între Congrese activitatea FSTSPR şi se întruneşte 
semestrial sau ori de câte ori este nevoie, în vederea rezolvării problemelor curente. Duce la 
îndeplinire hotărârile Congresului sau Congresului Extraordinar. 
   Consiliul Naţional, este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total de membrii. 

     Hotărârile în cadrul Consiliului Naţional se iau cu o majoritate simplă de voturi din numărul 
total de membrii ai   Consiliului Naţional. 

   Hotărârile Consiliului Naţional vor fi duse la îndeplinire de către Biroul Permanent şi                           
Biroul Executiv.  
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   Membrii Consiliului Naţional care din motive obiective nu pot participa  la şedinţe, vor 
prezenta în scris Secretariatului General poziţia sindicatului pe care îl reprezintă, raportate la 
problemele incluse pe ordinea de zi. 
 
Art.34 – Convocarea în şedinţe ordinare sau extraordinare a Consiliului  Naţional se face de 
către Preşedinte cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte sau la solicitarea Biroului Permanent. 
 
 Art.35 – Principalele atribuţii ale Consiliului Naţional sunt: 

•  analizează stadiul îndeplinirii rezoluţiilor adoptate de Congres şi hotărăşte măsurile ce se 
impun; 
•  adoptă pe baza strategiei generale stabilită de Congres, strategia FSTSPR pentru următorii 
patru ani; 
•  numeşte la propunerea Biroului Permanent, cu o majoritate simplă de voturi membrii ce vor 
asigura interimatul până la Congres în cazul unor posturi sau funcţii din organele de  
conducere rămase vacante; 
•  analizează şi aprobă rapoartele Biroului Permanent, Biroului Executiv şi Departamentelor 
funcţionale; 
•  deleagă o parte din competenţe Biroului Executiv; 
•  pe baza delegării de competenţă de către Congres, modifică Statutul FSTSPR, la cererea 

membrilor sau la propunerea Biroului Executiv; 
•  hotărăşte afilierea, fuziunea, constituirea unor uniuni federative sau retragerea din cadrul 

unor uniuni sau confederaţii  interne sau   internaţionale; 
•  validează revocarea Preşedintelui  în condiţiile Art.28 din prezentul Statut; 
•  urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor Statutului şi înfăptuirea rezoluţiilor adoptate 

de Congres; 
•  aplică sancţiunile ce-i revin în competenţă conform prevederilor prezentului Statut şi 

Regulamentului propriu; 
•  analizează şi aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, bilanţul contabil, execuţia bugetară 

precum şi Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Congresului, Biroului Executiv şi 
Biroului Permanent;  

•  dezbate şi aprobă rapoartele şi propunerile Comisiei de Cenzori şi Comisiei de Control; 
•  hotărăşte nivelul cotizaţiei, constituirea fondului de grevă; 
•  modifică cuantumul şi modul de strângere al cotizaţiei datorate FSTSPR de membrii 

acesteia cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor la care au dreptul membrii Consiliului 
Naţional; 

•  la propunerea Biroului Executiv stabileşte reeşalonări sau scutiri la plata cotizaţiei, în cazul 
neachitării acesteia timp de trei luni consecutiv din cauze obiective;  

•  la propunerea Biroului Executiv, validează cu o majoritate simplă de voturi Şefii 
departamentelor  funcţionale; 

•  la propunerea Biroului Executiv, convoacă Congresul Extraordinar pentru a valida 
extinderea și numirea  de Vicepreședinți din cadrul Biroului Permanent și a unor Președinți 
și Vicepreședinți de Filiale; 

•  aprobă regulamentele şi modul de subordonare a departamentelor funcţionale, de femei şi 
tineret; 

•  stabileşte cuantumul indemnizaţiei membrilor Biroului Permanent; 
•  convoacă Congresul sau Congresul Extraordinar; 
•  stabileşte norma de reprezentare  la Congresul sau Congresul Extraordinar; 
•  hotărăşte asocierea cu terţi în scopul realizării unor obiective de interes comun; 
•  hotărăşte cu o majoritate de 2/3 asupra declanşării ,,Grevei de solidaritate“ la nivel                    

de FSTSPR; 
•  la propunerea Comisiei de Etică şi Disciplină sancţionează abaterile săvârşite de membrii 

Biroului Executiv şi ai Biroului Permanent de la normele Statutare sau de la prevederile 
Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare, hotărând sancţionarea acestora potrivit 
prezentului Statut; 
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•  hotărăşte, în condiţii speciale, cu privire la modificare sediului FSTSPR; 
•  validează Regulamentul-Cadru al filialelor teritoriale; 
•  analizează şi aprobă propunerile de investiţii, dotări, crearea de societăţi cu scop 

patrimonial sau fără scop patrimonial, la propunerea  Biroului  Permanent; 
•  la cererea organizaţiilor membre analizează programul de revendicări al acestora şi 

împreună, decid asupra formelor de luptă sindicală folosită pentru soluţionare; 
 

Art.36 – Biroul Executiv coordonează activitatea Consiliului Naţional între Congrese, se 
întruneşte, trimestrial sau de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii: 

•  pune în practică hotărârile Congresului şi ale Consiliului Naţional; 
•  elaborează Strategia FSTSPR în relaţiile cu organizaţiile internaţionale pe care o supune 
aprobării Consiliului Naţional şi  hotărăşte asupra  angajării patrimoniului FSTSPR în 
relaţia cu terţi; 
•  numeşte, sancţionează şi demite membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţilor 
Comerciale în subordinea FSTSPR,  analizează şi aprobă bilanţul acestora; 
•  promovează acţiuni civile în apărarea drepturilor FSTSPR şi se constituie parte civilă 
în procesele penale; 
•  propune Consiliului Național convocarea unui Congres Extraordinar, pentru a valida 
extinderea și numirea  de Vicepreședinți din cadrul Biroului Permanent și a unor 
Președinți și Vicepreședinți de Filiale; 
•  numeşte Şefii departamentelor funcţionale şi propune Consiliului Naţional validarea 
acestora; 
•  hotărâşte excluderea unor membrii ai FSTSPR conf. Art.14 sau reafilierea în                   
condiţiile Art.13; 
•  examinează şi aprobă cererile de afiliere la FSTSPR ; 
•  elaborează  regulamentele de funcţionare şi supune spre aprobare Consiliului Naţional 
modul de funcţionare şi subordonare a departamentelor funcţionale, de femei şi tineret. 

    Biroul Executiv devine lucrativ în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor acestuia. 
Deciziile se iau cu o majoritate simplă din numărul total al membrilor Biroului Executiv.În 
cazul nerealizării prezenţei statutare Biroul Executiv se va întruni în următoarele două zile şi va 
hotărâ cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. 
 
Art.37 – Biroul Permanent  coordonează activitatea Biroului Executiv  între două şedinţe şi se 
întruneşte zilnic, săptămânal sau de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii: 

•  asigură organizarea şi conducerea curentă a FSTSPR; 
•  deleagă reprezentanţi la diverse nivele cu putere de decizii; 
•  deleagă reprezentanţi în relaţia cu alte Sindicate la nivel intern şi internaţional; 
•  hotărăşte asupra  angajării funcţie de necesităţi a  personalului calificat; 
•  propune Biroului Executiv FSTSPR numărul de Vicepreședinți din cadrul Biroului 
Permanent și nominalizarea acestora, Președinții sau Vicepreședinții de Filiale și 
persoanele ce vor ocupa aceste funcții în situația vacantării posturilor; 
•  propune Biroului Executiv membri și Șefii  Departamentelor Profesionale; 
•  aprobă organigrama, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea aparatului tehnic şi de 
execuţie al FSTSPR; 
•  execută împreună cu Comisia de Cenzori Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, după care îl 
pune în discuţia Biroului Executiv înainte de a fi prezentat spre aprobare                         
Consiliului Naţional; 
•  organizează cursuri de instruire şi perfecţionare pe diferite teme legate de activitatea 
sindicală. 

    Biroul Permanent devine lucrativ în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. Deciziile se 
iau cu o majoritate simplă din numărul total al membrilor. 
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Art.38 – Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice – România, 
are următoarele atribuţii: 

  reprezintă FSTSPR în relaţia cu organele Sindicale şi de Stat la nivel local şi naţional, 
coordonează şi asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii FSTSPR; 
  sunt ordonatori de credite şi angajează patrimoniul  Federaţiei în raporturile cu terţi; 
  propune Biroului Executiv angajarea, promovarea, sancţionarea sau disponibilizarea 
personalului Federaţiei, cu excepţia celui ales; 
  conduce lucrările Congresului, Consiliului Naţional, Biroului Permanent, Biroului 
Executiv şi are responsabilitatea semnăturii pe toate documentele FSTSPR; 
  preia şi prezintă problemele Sindicatelor membre forurilor competente pe fiecare profil 
de activitate la nivel superior şi sunt conducătorii de drept ai Comisiei de negociere a 
CCM la nivel de Sector de activitate sau grup de unităţi; 
 participă sau deleagă reprezentanţi din partea FSTSPR la solicitarea Sindicatelor 
afiliate, să participe  la negocierile Contractelor Colective de Muncă din unităţi; 
 deleagă Prim-Vicepreședinților atribuții în lipsa Președintelui; 
  se subordonează Biroului Executiv , Consiliului Naţional şi Congresului.    

 
Art.39 – Prim-vicepreşedinţii au următoarele atribuţii: 

 preia activitatea Preşedintelui în baza unui mandat şi reprezintă FSTSPR în lipsa 
acestuia; 

 elaborează normele privind activitatea Consiliului Naţional şi răspunde de realizarea lor; 
 pregăteşte împreună cu Vicepreşedinţii şi Preşedinţii de Filiale materialele în vederea 

negocierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector de activitate sau grup de 
unităţi şi răspunde de punerea în practică a hotărârilor Consiliului Naţional şi                   
Biroului Executiv; 
 se subordonează  Biroului Permanent, Biroului Executiv  şi  Consiliului Naţional. 

 
Art.40 – Secretarul General are următoarele atribuţii: 

  răspunde de pregătirea şi organizarea şedinţelor Biroului Permanent,                           
Biroului Executiv, Consiliului Naţional şi Congresulu; 
  asigură informarea operativă a Biroului Permanent, Biroului Executiv şi a                    
Consiliului Naţional în problemele curente;       
  urmăreşte rezolvarea hotărârilor Biroului Executiv şi Consiliului Naţional; 
 coordonează Departamentele profesionale; 
  răspunde de întocmirea situaţiilor statistice şi financiare privind FSTSPR; 
  redactează şi prezintă Biroului Permanent răspunsurile la corespondenţa  primită; 
  răspunde de personalul tehnic de specialitate al FSTSPR; 
  răspunde de arhiva şi întreaga documentaţie a FSTSPR; 
 răspunde împreună cu Contabilul de problemele financiare ale FSTSPR;  
  răspunde de întocmirea Proceselor verbale din şedinţele Biroului Permanent,                
Biroului Executiv sau Consiliului Naţional (numeşte eventual un responsabil care se 
ocupă cu întocmirea proceselor verbale ); 
  urmăreşte ca activitatea şi acţiunile FSTSPR să se desfăşoare în limita  Statutului şi a 
legislaţiei în vigoare  şi  are drept de semnătură şi acces la ştampila FSTSPR; 
  se subordonează  Biroului Permanent, Biroului Executiv  şi  Consiliului Naţional. 

 
 Art.41 – Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii: 

  elaborează normele privind activitatea Consiliului Naţional şi răspunde de realizarea lor; 
  pregătesc materialele în vederea negocierii CCM la nivel de Sector de activitate sau 

grup de unităţi; 
  răspund de punerea în practică a hotărârilor  Biroului Executiv şi Consiliului Naţional; 
 supraveghează activitatea Comisiilor de specialitate; 
  sunt membrii în Consiliul Naţional; 
  se subordonează Biroului Permanent, Biroului Executiv şi  Consiliului Naţional. 
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 Art. 42 - Preşedinţii și Vicepreședinții de Filială au următoarele atribuţii: 

 elaborează normele privind activitatea Filialei şi răspunde de realizarea lor; 
  pregătesc materialele în vederea negocierii CCM la nivel de Sector de activitate sau 

grup de unităţi; 
  răspund de punerea în practică a hotărârilor  Biroului Executiv şi Consiliului Naţional; 
  informează săptămânal sau lunar pe Prim-Vicepreşedinţi în legătură cu problemele 
specifice activităţii din teritoriu; 
  sunt membrii în Consiliul Naţional; 
  se subordonează Biroului Permanent, Biroului Executiv şi  Consiliului Naţional. 

 
Art.43 – Comisia de Cenzori este organul de control al Federaţiei Sindicatelor din 
Transporturi și  Servicii  Publice - România în probleme   economico-financiare, este aleasă de 
Congres. Răspunde numai în faţa Congresului şi este formată din 3 membrii cu experienţă şi 
pregătire în domeniu, fiind lucrativă cu minim 2 membrii.  
   Preşedintele  Comisiei de Cenzori trebuie să aibă studii de specialitate.  
   Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 

 verifică anual sau de câte ori este nevoie activitatea economico-financiară a FSTSPR; 
 prezintă bilanţul contabil al FSTSPR în cadrul Consiliului Naţional şi Congresului ; 
 prezintă rapoartele de control financiar şi proiectul de buget pe anul în curs Biroului 
Permanent, Biroului Executiv şi Consiliului Naţional; 
  verifică cum sunt gospodărite bunurile FSTSPR; 
 funcţionează pe baza propriului regulament; 
 cooperează cu Comisiile similare ale sindicatelor membre în probleme privind 
încasarea cotizaţiei şi pentru reglementarea oricărei relaţii financiar-contabile între 
acestea şi FSTSPR. 

 
 

  Art.44 – Organizarea alegerilor la nivelul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  
Publice - România intră în competenţa Consiliului Naţional care va stabili metodologia de 
desfăşurare a acestor alegeri. 
 
 

 
 

CAPITOLUL VIII 
 

STRUCTURILE  TERITORIALE ALE 
  FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                                             

SERVICII PUBLICE - ROMÂNIA 
 
 
 
 Art.45 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România, este 
organizată la nivel naţional pe Filiale stabilite în cadrul unui Consiliu Naţional, conduse de un 
Preşedinte şi unul sau doi Vicepreşedinţi, pe specific de activităţi. 
Scopul acestor Filiale este acela de a asigura o legătură mai strânsă cu sindicatele din Sectorul 
de activitate, afiliate sau nu la FSTSPR, în vederea coagulării mişcării sindicale şi soluţionării 
cât mai rapide a problemelor de ordin sindical, social şi economic ale membrilor de sindicat. 
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CAPITOLUL IX 
 

VENITURILE  BĂNEŞTI,  MIJLOACELE  MATERIALE  ALE   
FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI  SERVICII                             

PUBLICE - ROMÂNIA  
MODUL  LOR  DE  UTILIZARE 

 
 
 
 Art.46 – Principalele venituri ale Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                               
Publice - România provin din: 

• cotizaţia stabilită de Consiliul Naţional; 
• donaţii, sponsorizări; 
• activităţi cultural-artistice, sportive şi economice; 
• alte surse potrivit legii. 

 
Art.47 – Cotizaţia de sindicat reprezintă 3,0 lei / membru sindicat. 
 
Art.48 – Cotizaţia de sindicat poate fi modificată în spiritul legii, ori de câte ori este nevoie, în 
cadrul unui Consiliu Naţional, cu o majoritate simplă din numărul delegaţilor, conform normei 
de reprezentare stabilită.        
 
Art. 49 – Cotizaţia de sindicat se virează în contul Federaţiei, în fiecare lună, dar nu mai târziu  
de 25  ale lunii în curs pentru luna precedentă.   
 
 

CAPITOLUL X 
 

PATRIMONIUL   
 FEDERAŢIEI SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI                                                 

SERVICII  PUBLICE - ROMÂNIA 
 
 
 
 

        Art. 50 – (1) Patrimoniul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                                 
Publice - România,  se compune din bunuri mobile şi imobile, donaţii, sponsorizări, mijloace 
financiare, titluri de  credit, etc. 

(2) Patrimoniul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  
este indivizibil şi netransmisibil între membrii acesteia şi este format din: 

 patrimoniul organizaţiilor fondatoare; 
 cotizaţia lunară a membrilor; donaţii de orice fel; 
 capitalul social al societăţilor comerciale şi instituţiilor proprii şi cota parte din 
capitalul social al societăţilor la care este asociată; 
 bunurile şi fondurile preluate de la vechea structură. 

(3) Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România exercită asupra 
patrimoniului drepturi de proprietate, având deplina posesie, dispoziţie şi folosinţă şi are datoria 
să ia toate măsurile pentru recuperarea patrimoniului însuşit abuziv de către terţi. 
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Art. 51 – În conformitate cu prevederile Statutare, fondurile băneşti şi materiale intrate în 
patrimoniul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România vor fi 
utilizate pentru: 

•    finanţarea activităţii organizatorice, culturale, economice; 
•    procurarea de inventar cultural-artistic, tehnic şi sportiv; 
•    finanţarea unor acţiuni sociale, cultural-artistice şi sportive; 
•    acordarea de ajutoare materiale şi recompense; 
•    amenajarea şi dotarea unor aşezăminte cultural-sportive şi de agrement; 
•    efectuarea de studii şi cercetări în probleme socio-profesionale ; 
•    editarea de materiale publicitare cum ar fi : ziare, reviste, buletine informative, pliante, 
broşuri, afişe etc.  
•   construcția și gestionarea unui SITE; 
•    plata cotizaţiilor către organizaţiile la care FSTSPR este afiliată;  
•   organizarea de cursuri, seminarii, schimburi de experienţă etc. 

 
 

CAPITOLUL XI 
 

DISPOZIŢII  CU  PRIVIRE  LA GREVĂ 
 

 
 
 Art.52 – În cazul conflictelor de muncă, după epuizarea tuturor formelor legale de luptă 
sindicală conform  Legii 62/2011 a Dialogului Social, Legii 53/2003 Codul Muncii şi a 
Contractelor Colective de Muncă la orice nivel, coroborate cu celelalte precizări privind 
soluţionarea conflictelor de muncă, Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii                 
Publice - România, poate apela la grevă.  
 
 Art.53 – Greva constituie o încetare colectivă şi voluntară a lucrului şi poate fi declarată după 
ce au fost parcurse toate procedurile obligatorii prevăzute de lege. 
  
Art.54 – Greva ce  poate fi organizată la nivelul Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  
Servicii  Publice - România poate fi: 

•  ,,Greva de avertisment ’’ 
•  ,,Greva de solidaritate ’’ 
 

    ,,Greva de avertisment“ se declanşează la iniţiativa Biroului Permanent pentru  unul sau mai 
multe Sindicate membre, sau la nivel de FSTSPR cu respectarea prevederilor legale; 
    ,,Greva de solidaritate“ se declanşează la iniţiativa Biroului Permanent, iniţiativă care se 
supune dezbaterii Consiliului Naţional. 
        Norma de reprezentare în situaţia aceasta va fi stabilită de către Consiliul Naţional, iar 
iniţiativa declanşarea ei, se supune dezbaterii  şi se va hotărî cu o majoritate calificată de 2/3 
din numărul delegaţilor prezenţi. 
 
  Art.55 – Toate acţiunile greviste vor fi coordonate de un Comitet de Grevă stabilit de Consiliul 
Naţional. Comitetul de Grevă va fi condus şi coordonat de Preşedintele sau Prim-Vicepreşedinţii  
Federaţiei Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România. 
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CAPITOLUL XII 
 

DIVIZAREA, COMASAREA  SAU  DIZOLVAREA  FSTSP  ŞI  DISTRIBUIREA, 
TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 

 
 
 
  Art. 56 – (1) Hotărârea de divizare, comasare sau dizolvare a Federaţiei Sindicatelor din 
Transporturi și  Servicii  Publice - România,  se ia de către Congresul Extraordinar convocat în 
acest scop. 
 
  Art.57 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  poate fi 
dizolvată la solicitarea a 2/3 din numărul total al Sindicatelor membre adresată Biroului 
Permanent. Hotărârea se ia în  cadrul unui Congres Extraordinar cu o majoritate calificată de 
3/4  din rândul delegaţilor prezenţi, norma de reprezentare fiind stabilită în cadrul Consiliului 
Naţional, cu consecinţele privind împărţirea patrimoniului, conform   Legii 62/2011 cu privire 
la Dialogul Social. 
    Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  se dizolvă  de 
drept în condiţiile când nu se mai întruneşte numărul legal de Sindicate care pot constitui 
o Federaţie. 
 
Art.58 – Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, Congresul numeşte o Comisie 
specială care întocmeşte o documentaţie privind situaţia şi destinaţia patrimoniului conform 
celor stabilite în Congres şi urmăreşte punerea lor în practică.  
 
Art.59 –   În toate situaţiile de dizolvare, bunurile primite spre folosinţă de către Stat, vor fi 
restituite  acestuia. Sindicatele care se retrag din Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  
Servicii  Publice - România, nu pot cere restituirea fondurilor sau  bunurilor donate Federaţiei. 

 
 

CAPITOLUL XIII 
 

DISPOZIŢII   FINALE  ŞI  TRANZITORII 
 
 
      Art. 60 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  are dreptul 
de a-şi elibera reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea 
şi activitatea, de a adopta programe proprii de acţiune. 
 
     Art. 61 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  îşi 
constituie în structura sa Departamente funcţionale, de femei, de tineret, care vor funcţiona în 
baza Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare proprii adoptate de Consiliul Naţional. 
 
      Art.62 – Federaţia Sindicatelor din Transporturi și  Servicii  Publice - România,  are siglă, 
ştampilă, insignă, imn şi alte însemne proprii, care sunt aprobate de Congres sau Consiliul 
Naţional. 
 
      Art.63 – Prezentul Statut a fost aprobat în cadrul Congresului  din data de  26.08.2021 şi 
intră în vigoare odată cu pronunţarea Organelor judecătoreşti. 


