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Capitolul I - Dispozitii Generale 
 
Articolul 1:  
BLOCUL NATIONAL SINDICAL este o organizatie sindicala confederativa care reuneste, pe baza 
liberului consimtamânt, organizatii sindicale de tip federativ. În continuare pentru denumirea BLOCULUI 
NATIONAL SINDICAL se foloseste termenul B.N.S. 
Articolul 2 :   
B.N.S. are sediul în Bucuresti. 
Articolul 3:   
B.N.S. îsi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei române si a tarilor în care are membri, 
aparând si promovând drepturile si interesele profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale 
acestora. 
Articolul 4:  
B.N.S. îsi propune ca principale obiective: 

a) Sustinerea, la toate nivelurile, a drepturilor si intereselor membrilor sai. 
b) Apararea libertatii de actiune si de opinie a organizatiilor membre. 
c) Urmarirea asigurarii protectiei sociale pentru membrii de sindicat. 
d) Formularea si sustinerea de proiecte de acte normative sau modificari ale legislatiei existente, 

referitoare la oricare dintre drepturile si/sau interesele legitime ale oricaruia dintre membrii sai. 
e) Organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter profesional, economic, social, cultural si 

sportiv.  
f) Promovarea si sustinerea principiilor economiei sociale de piata si ale statului de drept. 
g) Colaborarea cu alte organizatii sindicale din tara si din strainatate.  
h) Promovarea si îmbunatatirea activitatii sindicale. 

Articolul 5:   
B.N.S. este independent fata de toate organele de stat, fata de partidele politice si fata de oricare alte 
organizatii – inclusiv cele patronale, indiferent de nivelul la care acestea sunt organizate.  
Articolul 6:   
Principiile fundamentale de organizare si functionare ale B.N.S. sunt: Democratia - Egalitatea în drepturi 
- Solidaritatea. 

 
 

Capitolul II – Calitatea de membru 
 
Articolul 7:  
(1) Poate fi membru al B.N.S. orice organizatie sindicala de tip federativ care adera liber consimtit la 

prezentul Statut si care formuleaza o cerere scrisa în acest sens, adresata Biroului Executiv al 
B.N.S. 

(2) Cererea de afiliere trebuie sa cuprinda: 
a) Denumirea organizatiei, adresa, nr. de telefon/fax. 
b) Numarul de membri cotizanti si valoarea cotizatiei. 
c) Numele membrilor organului de conducere permanent. 
d) Data solicitarii afilierii. 
e) Angajamentul de respectare a Statutului B.N.S. 

(3) Cererea de afiliere trebuie însotita de:  
a) Statutul propriu al organizatiei respective. 
b) Copie dupa hotarârea judecatoreasca de dobândire a personalitatii juridice. 
c) Extras din procesul verbal al sedintei organului ce decide în privinta afilierilor, în care s-a 

hotarât afilierea. 
d) Lista sindicatelor membre, repartizate pe judete, cu datele lor de identificare.  
e) Numarul de membri de sindicat cotizanti, repartizati pe judete. 
f) Contractele colective de munca încheiate la nivel la nivel de unitate, grup de unitati si ramura.  
g) BVC-ul federatiei. 
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Articolul  8 :  
Pierderea calitatii de membru poate avea loc fie ca urmare a retragerii, fie ca urmare a aplicarii 
sanctiunii de excludere. Cererea scrisa de retragere se prezinta cu o luna de zile înainte de data 
retragerii si va fi însotita de o copie a procesului verbal al sedintei organului abilitat sa hotarasca 
retragerea, conform statutului propriu. 
Articolul 9:   
Organizatiile care au piedut calitatea de membru al B.N.S. nu au nici un drept asupra patrimoniului 
B.N.S. si sunt obligate sa-si achite obligatiile financiare catre B.N.S. pâna la data pierderii calitatii de 
membru. 
Articolul 10 :   

(1) Calitatea de membru de onoare al B.N.S. este acordata de Congresul/Consiliul National, în 
semn de distinctie, unor personalitati marcante. 

(2) Membrii de onoare ai B.N.S. pot participa la lucrarile Congresului/Consiliului National, în 
calitate de invitati. 

 
Capitolul III – Drepturi si îndatoriri 
 
Articolul 11:   
Drepturile organizatiilor membre ale B.N.S. sunt: 

a) De a se organiza si de a-si desfasura întreaga activitate în conformitate cu propriile statute. 
b) De a-si delega reprezentanti proprii pentru alegeri în cadrul structurii organizatorice a B.N.S. 
c) De a cere organelor B.N.S. sa actioneze pentru promovarea, apararea si reprezentarea 

intereselor lor. 
d) De a se exprima liber, prin reprezentanti si de a-si sustine opiniile proprii în toate forurile 

B.N.S. 
e) De a beneficia de serviciile oferite de bazele de odihna si tratament, sportive sau culturale 

administrate de B.N.S. 
f) De a fi informate asupra activitatii B.N.S. 
g) De a solicita Comisiei de cenzori verificarea activitatii financiare a B.N.S., costurile fiind 

suportate de solicitant. 
h) De a primi la cerere asistenta juridica si/sau in probleme economico-financiare.  
i)  De a sesiza în scris Comitetul pentru arbitraj si revizie. 

Articolul 12:   
Îndatoririle organizatiilor membre ale B.N.S. sunt: 

a) Sa respecte Statutul si Regulamentul de organizare si functionare B.N.S. 
b) Sa actioneze pentru înfaptuirea rezolutiilor, hotarârilor si deciziilor B.N.S.  
c) c). Sa participe la toate actiunile hotarâte de B.N.S. prin unitate si solidaritate sindicala în 

vederea atingerii obiectivelor statutare. 
d) Sa se abtina de la orice manifestari potrivnice rezolutiilor, hotarârilor si deciziilor B.N.S. 
e) Sa militeze si sa actioneze pentru unitatea sindicala. 
f) Sa plateasca lunar cotizatia stabilita.  
g) Sa informeze membrii proprii asupra rezolutiilor, hotarârilor, actiunilor si deciziilor B.N.S. 
h) Sa transmita la B.N.S., în scris, orice modificare referitoare la statutul propriu, numarul de 

membri, numele conducatorilor alesi, adresa, telefon, fax, etc.  
i) Sa transmita confederatiei la sfârsitul lunii octombrie a fiecarui an BVC propriu pe anul 

urmator. În caz de modificare/rectificare bugetara, membrii sunt obligati sa aduca aceasta la 
cunostinta confederatiei la termen de 30 de zile de la data aprobarii modificarii/rectificarii de 
catre organul de conducere competent, conform Statutului propriu. 

Articolul 13:  
Drepturile B.N.S. sunt: 

a) De a-si elabora propriul Statut si Regulament de organizare si functionare. 
b) De a-si alege liber reprezentantii. 
c) De a-si organiza gestiunea si activitatea. 
d) De a-si formula programe proprii de actiune. 
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e) De a beneficia de protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrângere sau 
limitare a exercitarii functiilor. 

f) De a dobândi, în conditiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile 
necesare realizarii obiectivelor prevazute de Statut. 

g) De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul 
membrilor sai si în conditiile prevazute de lege: 
§ Casa de ajutor propriu pentru membrii B.N.S. 
§ Publicatii proprii. 
§ Unitati de învatamânt, culturale sau economico-sociale, societati comerciale sau banca 

proprie. 
§ Fond propriu pentru ajutorarea membrilor sai în caz de greva, somaj, calamitate, etc. 
§ Fond privat de pensii. 

h) De a obtine credite, în conditiile prevazute de lege, pentru realizarea activitatilor prevazute la 
art. 13, lit. g. 

i) De a folosi mijloacele specifice de actiune: negocieri, proceduri de mediere sau conciliere a 
conflictelor de munca, petitii, proteste, mitinguri si greve, în conditiile legii. 

j) De a fi consultata la nivel national, prin delegati desemnati, la elaborarea proiectelor de acte 
normative care privesc raporturile de munca, contractele colective de munca, protectia sociala, 
dreptul de asociere si activitatea sindicala.  

k) De a apara în fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat si obstesti, prin aparatori 
proprii sau alesi, drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii si din contractele 
colective de munca. 

l) De a primi toate informatiile necesare pentru negocierea Contractelor Colective de Munca. 
m) De a primi informatiile necesare privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate protectiei 

muncii si utilitatilor sociale, precum si a fondurilor destinate sistemelor de securitate sociala la 
nivel national. 

n) De a stabili prin reglementare proprie nivelul si modul de salarizare a reprezentantilor alesi în 
organele de conducere si a personalului de specialitate si administrativ din aparatul si unitatile 
subordonate B.N.S. 

o) De a se afilia la organizatii sindicale pe plan international. 
Articolul 14:   

Îndatoririle B.N.S. sunt: 
a) De a apara si promova drepturile si interesele profesionale, economice, sociale, culturale si 

sportive ale membrilor ei de sindicat. 
b) De a negocia si urmari aplicarea Contractului Colectiv de Munca la nivel National. 
c) De a tine si organiza evidenta stricta a numarului de membri, a încasarilor si cheltuielilor de 

orice fel.  
d) De a informa organizatiile membre asupra activitatii Confederatiei, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare si functionare propriu. 
e) De a folosi bunurile mobile si imobile apartinând B.N.S. doar potrivit intereselor membrilor sai 

si de a nu dispune cu privire la împartirea acestora decât în caz de lichidare a Confederatiei si 
în conformitate cu hotarârea luata în Congres. 

f) De a delega, la cererea organizatiilor membre, reprezentanti care sa le asiste sau sa le 
reprezinte interesele la negocierile cu reprezentantii Patronatului sau ai Guvernului. 

g) De a informa Birourile Executive si Consiliile/Conferintele Nationale ale oricarei organizatii 
membre, în cazul sanctionarii acesteia. 

h) h). De a facilita si sprijini întâlniri cu reprezentantii Guvernului, Parlamentului si Presedintiei 
pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta organizatiile membre. 

 
Capitolul IV – Cotizatia 

 
Articolul  15 : 
(1) Cotizatia reprezinta contributia financiara obligatorie a fiecarui membru de sindicat la veniturile 
B.N.S. Aceasta se achita în fiecare luna de catre organizatiile membre. 
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(2) Cuantumul cotizatiei lunare este 0,12 %  din salariul minim pe economie. 
(3) Pentru verificarea corectitudinii declaratiilor organizatiilor membre referitoare la achitarea obligatiilor 
statutare, Biroul Executiv va mandata în acest sens, unul sau mai multi membri ai sai. 
 
Capitolul V – Structura Organizatorica 
 
Articolul 16 :  
(1) Structura organizatorica a B.N.S. cuprinde: 

a) Congresul National; 
b) Consiliul National; 
c) Biroul Executiv;  
d) Comisia de cenzori; 
e) Comitetul pentru arbitraj si revizie 
f) Filiale judetene;   
g) Organizatia de femei; 
h) Organizatia de tineret; 
i) Departamente functionale;  
j) Centre educationale.  

(2) Toate componentele structurii organizatorice a BNS vor avea ROF propriu cuprins în ROF-ul 
Confederatiei. ROF-ul BNS va fi elaborat de catre Biroul Executiv si aprobat/modificat de catre Consiliul 
National. 
 
Congresul National 

 
Articolul 17 :  

(1) Congresul National este organul suprem de conducere al B.N.S., alcatuit din:  
§ delegati desemnati de organizatiile membre; 
§ membrii Biroului Executiv;  
§ presedintii organizatiilor de femei si tineret; 
§ presedintii filialelor judetene; 

(2) Numarul de reprezentanti ai fiecarei organizatii membre B.N.S. va fi stabilit pe baza normei de 
reprezentare de 1 la 500 membri de sindicat, luând în calcul cotizatia platita lunar în perioada 
scursa de la precedentul Congres; numarul exact de reprezentanti se obtine prin rotunjire în sus. 

(3) Pentru organizatiile nou afiliate, perioada de calcul decurge din momentul afilierii si pâna la 
primul Congres, dar nu mai putin de 3 luni. 

Articolul 18:  
(1) Congresul National se întruneste o data la patru ani în sedinte ordinare si ori de câte ori este 

nevoie în sedinte extraordinare.  
(2) Congresul National este statutar întrunit daca sunt acreditati cel putin 2/3 din delegati, conform 

art. 17. 
(3) În cazul în care nu se întruneste cvorumul prevazut la alineatul precedent, în termen de cel mult 

30 de zile Biroul Executiv convoaca un nou Congres. 
Articolul 19 :   
Congresul National are urmatoarele atributii: 

a) Adopta ordinea de zi a lucrarilor Congresului. 
b) Adopta si modifica Statutul B.N.S. 
c) Stabileste strategia generala a B.N.S. 
d) Alege/revoca Presedintele, Vicepresedintii si Secretarul General; 
e) Valideaza Secretarii Confederali prin vot deschis; 
f) Alege si revoca, membrii Comisiei de cenzori; 
g) Aproba activitatea financiara a Confederatiei; 
h) Aproba raportul Comisiei de cenzori; 
i) Adopta rezolutii si hotarâri. 
j) Aproba prin hotarâre BVC anual al Confederatiei; 
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k) Hotaraste asupra activitatii tuturor structurilor organizatorice ale B.N.S.; 
l) Aproba afilierea la organizatii sindicale internationale;  
m) Hotaraste reorganizarea prin divizare/fuzionare sau dizolvarea, caz în care decide si asupra 

distribuirii patrimoniului B.N.S. 
n) Aproba mandatul membrilor Biroului Executiv. 
o) Poate constitui din cotizatia încasata un fond de solidaritate ce va fi utilizat ca una din 

formele de întrajutorare în cazul situatiilor de greva a organizatiilor membre.  
p) Stabileste prin hotarâre ramurile pentru care federatiile membre vor delega secretari 

confederali în structura Biroului Executiv.  
q) Hotarâste constituirea Comitetului pentru Arbitraj si Revizie si alege/revoca membrii acestuia; 
r) Hotaraste sanctiuni. 
s) Hotaraste asupra contestatiilor ce-i sunt adresate. 
(2) Congresul National poate îndeplini toate atributiile Consiliului National. 

Articolul 20 : 
(1) Congresul National adopta rezolutii si  hotarâri prin vot deschis, cu  majoritate simpla din numarul 
delegatilor prezenti, conform art. 17.  
(2). În situatia prevazuta la art. 18 alin. (3), hotarârile/rezolutiile Congresului Extraordinar sunt adoptate 
cu majoritate simpla a voturilor exprimate de delegatii prezenti. 
(3) Alegerile se fac prin vot secret pentru fiecare din urmatoarele functii din Biroul Executiv: 
Presedinte, Vicepresedinti, Secretar General. 
(4) Pentru fiecare functie este declarat câstigator candidatul pentru care a votat cel putin majoritatea 
simpla din numarului delegatilor, conform art.17. 
(5) Pentru functiile ramase neocupate se va organiza un nou tur de scrutin, în conditiile precizate la 
aliniatul precedent. 
(6)Daca nici unul  dintre candidati nu îndeplineste conditiile prevazute de art.20, alin.4, se organizeaza 
turul doi, cu primii doi candidati care au obtinut cele mai multe voturi; este declarat câstigator 
candidatul care a obtinut majoritatea simpla din voturile valabil exprimate.  
Articolul 21 :   
Lucrarile Congresului National sunt organizate si conduse de Biroul Executiv.  

 
 

Consiliul National 
 

Articolul 22:  
(1) Consiliul National este organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional care hotaraste 
masurile necesare punerii în aplicare a rezolutiilor si hotarârilor adoptate de Congresul National. El 
este alcatuit din: 

• delegati ai organizatiilor membre; 
• membrii Biroului Executiv.  
• un reprezentant al filialelor judetene 
• presedintii organizatiilor de femei si tineret 

(2) Numarul de delegati ai fiecarei organizatii membre va fi stabilit luând în calcul cotizatia platita lunar 
în perioada scursa de la precedentul Consiliu/Congres, astfel: 

• pâna la 1.500 membri = 1 reprezentant; 
• 1.501 – 3.000 membri = 2 reprezentanti; 
• peste 3.000 membri = 2 reprezentant plus câte 1 reprezentant la fiecare 3.000 membri; 

numarul exact de reprezentanti se obtine prin rotunjire în sus. 
(3) Pentru organizatiile nou afiliate, perioada de calcul decurge din momentul afilierii si pâna la primul 
Consiliu, dar nu mai putin de 3 luni. 
Articolul 23 :   
(1) Consiliul National se întruneste semestrial în sedinte ordinare si ori de câte ori este nevoie în 
sedinte extraordinare. 
(2) Consiliul National este statutar întrunit daca sunt acreditati cel putin 2/3 din delegati, conform art. 
22. 
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(3) În cazul în care nu se întruneste cvorumul prevazut la alineatul precedent, în termen de cel mult 15 
zile, Biroul Executiv convoaca un nou Consiliu. 
(4) Hotarârile Consiliului Extraordinar se iau cu majoritate simpla a voturilor exprimate de delegatii 
prezenti. 
Articolul 24 :   
Consiliul National are urmatoarele atributii: 

a) Adopta ordinea de zi a lucrarilor Consiliului. 
b) Orienteaza si adapteaza întreaga activitate si strategie a B.N.S. în perioada dintre doua 

Congrese Nationale.  
c) Analizeaza si hotaraste asupra activitatii celorlalte structuri organizatorice ale B.N.S., 

subordonate lui.  
d) Alege membri interimari în Biroul Executiv.  
e) Aproba raportul Comisiei de cenzori.  
f)  Aproba/modifica Bugetul de venituri si cheltuieli. 
g) Hotaraste sanctiuni. 
h) Valideaza afilierile la B.N.S. si hotaraste asupra excluderilor din B.N.S. 
i) Hotarâste asupra oportunitatii declansarii grevei generale. 
j) Convoaca Congresul National în sedinte extraordinare.  
k) Aproba/modifica Regulamentul de organizare si fnctionare al componentelor structurii 

organizatorice a BNS.  
l)  Pentru rezolvarea anumitor probleme decide formarea unor grupuri de lucru.  
m) Adopta hotarâri.  
n) Valideaza la propunerea federatiilor din ramura Secretarii Confederali, între 2 Congrese.  
o) Aproba Raportul privind activitatea financiara elaborat de Trezorier si avizat de Biroul 

Executiv.  
p) Aproba executia bugetului anual.  
q) Hotarâste asupra modului de utilizare a fondului de solidaritate.  
r) Aproba/modifica Statul de functiuni.  
s) Stabileste între 2 Congrese ramurile pentru care federatiile membre vor delega secretari 

confederali.  
t) Hotaraste asupra contestatiilor ce-i sunt adresate.  
u) Alege interimari în Comitetul pentru Arbitraj si revizie. 

Articolul 25:  
(1) Consiliul National adopta hotarâri prin vot deschis, cu majoritate simpla din numarul delegatilor, 
conform art. 22. 
(2) Alegerile pentru functii interimare se fac respectând procedurile prevazute la art. 20, numarul 
delegatilor fiind cel prevazut de art. 22. 
Articolul 26:  
Lucrarile Consiliului National sunt organizate si conduse de Biroul Executiv.  
 
Biroul Executiv:  
 
Articolul 27:  
(1) Biroul Executiv este organul executiv ce realizeaza conducerea operativa a BNS, care aduce la 
îndeplinire rezolutiile si hotarârile Congresului National si Consiliului National.   
(2) Biroul Executiv este alcatuit din: 

a) Presedinte. 
b) Secretar General. 
c) 3 Vicepresedinti. 
d) Secretari Confederali. 

(4) Membrii de sindicat care detin functii în partidele politice nu pot face parte din Biroul Executiv al 
confederatiei. 

Articolul 28 :  



  
Afiliere Nationala – Statut  

Referinta 

BNS ROMÂNIA/05.01.2004 

Cod 

0000 

Versiune 

0002 
 

Statut BNS Oficial Confidential Pagina 
8/13 

DOCUMENT ELABORAT DE BLOCUL NATIONAL SINDICAL , BUCURESTI - ROMÂNIA . ACEST DOCUMENT ESTE P ROPRIETATEA BNS. TOATE 
INFORMATIILE SI DETA LIILE PE CARE LE CONTINE SUNT CONFIDENTIALE SI NU POT FI REPRODUSE, ÎNCREDINTATE TERTILOR SAU UTILIZATE ÎN 
ALTE SCOPURI FARA APROBAREA SCRISA A BNS.  
© COPYRIGHT 2003 BNS 

 

 (1) Presedintele, Secretarul General si Vicepresedintii sunt alesi de Congresul National pentru o 
perioada de 4 ani. 
 (2) Pe durata mandatului membrii Biroului Executiv alesi de Congres sunt salariatii BNS. 
Articolul 29 :  

(1) Secretarii Confederali sunt desemnati de organizatiile membre dintr-o ramura de activitate 
definita conform hotarârii Congresului si validati de Congres pentru o perioada de 4 ani. 

(2) Pe durata mandatului Secretarii Confederali sunt indemnizati de BNS. 
(3) Secretarii Confederali vor desfasura conform mandatului conferit, activitati la sediul Confederatiei 

cel putin doua zile pe saptamâna.  
Articolul 30 :  

Biroul Executiv se întruneste cel putin o data pe luna.  
Articolul 31 :  

(1) Biroul Executiv este statutar întrunit în prezenta a 2/3 din membri. 
(2) Biroul Exec utiv adopta decizii cu majoritate simpla a celor prezenti, iar raspunderea se consacra 

prin raportul scris al  fiecarui membru. 
(3) La lucrarile Biroului Executiv participa la cerere, în calitate de invitati Presedintii organizatiilor 

membre, presedintii organizatiei de tineret si de femei,  precum si presedintii filialelor judetene. 
Articolul 32 :  
        Biroul Executiv are urmatoarele atributii: 

a) Adopta ordinea de zi a sedintelor proprii. 
b) Transmite organizatiilor membre ordinea de zi, data si ora sedintelor sale. 
c) Îndeplineste rezolutiile si hotarârile Congresului/Consililui National, elaborând planuri 

concrete de actiune. 
d) Decide asupra afilierii la BNS între doua Consilii Nationale.  
e) Convoaca Congresul National, Consiliul National, Comisia de cenzori, facând propuneri 

pentru ordinea de zi a primelor doua. 
f) Prezinta raport asupra activitatii sale Congresului National si Consiliului National. 
g) Avizeaza proiectul de BVC elaborat de Trezorier. 
h)  Asigura circulatia informatiei în cadrul BNS. 
i) Asigura si raspunde de administrarea Patrimoniului BNS. 
j) Armonizeaza, promoveaza si apara interesele organizatiilor membre.  
k) Coordoneaza activitatea Filialelor judetene, organizatiilor de femei si de tineret, 

Departamentelor functionale si Centrelor educationale.  
l) Numeste Presedintii filialelor judetene si/sau reprezentantii B.N.S. în organismele tripartite 

judetene dupa caz, dupa consultarea sindicatelor membre din filiala respectiva. 
m) Poate solicita Consiliului National convocarea Congresului National Extraordinar, dupa doua 

solicitari respinse putând convoca direct Congresul National Extraordinar. 
n) Asigura încheierea contractelor individuale de munca si a conventiilor de colaborare. 
o) Adopta decizii. 
p) Analizeaza lunar activitatea financiara a Confederatiei pe baza Raportului elaborat de 

Trezorier. 
q) Avizeaza Raportul de activitate financiara elaborat de Trezorier ce urmeaza sa fie supus 

aprobarii Consiliului/Congresului. 
r) Elaboreaza Statul de functiuni si ROF-ul Confederatiei. 
s) Stabileste programul de lucru si  nivelul de reprezentare. 
t) Organizeaza si conduce Congresele si Consiliile Nationale. 
u) Reprezinta Confederatia.  
v) Organizeaza activitatea Departamentelor functionale.  
w) Hotaraste sanctiuni. 
x) Poate sesiza în scris Comitetul pentru arbitraj si revizie. 
 

Articolul 33:   
Membrii Biroului Executiv îndeplinesc urmatoarele atributii: 
1.Presedintele: 
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§ reprezinta si angajeaza juridic confederatia în plan national si international; 
§ conduce activitatea Biroului Executiv si desemneaza în caz de absenta un prim adjunct; 
§ prezideaza Congresul/Consiliul National; 

2.Vicepresedinte I: 
§ coordoneaza si administreaza activitatile legate de negocierea contractului colectiv de 

munca la nivel national si de ramuri; 
§ elaboreaza si coordoneaza planul de activitati specifice în conformitate cu strategia de 

educatie a confederatiei; 
§ elaboreaza si coordoneaza programe si activitati privind evolutia pietei muncii, 

combaterea saraciei, politicile de ocupare si de sanatate si securitate a muncii; 
3.Vicepresedinte II: 

§ coordoneaza activitatile BNS în procesele de restructurare/privatizare si monitorizeaza 
evolutiile post-privatizare; 

§ elaboreaza si promoveaza conceptia confederatiei privind evolutia, impactul si 
consecintele politicilor economice la nivel national; 

§ coordoneaza activitatea grupurilor de lucru si/sau experti ce analizeaza implicatiile 
sociale, culturale si legislative ale integrarii europene; 

4. Vicepresedinte III: 
§ coordoneaza activitatile privind promovarea intereselor confederatiei în legislatia 

nationala si de transpunere/respectare a prevederilor legislatiei internationale în 
complexul legislativ autohton; 

§ asigura membrilor asistenta juridica în actiuni interne si internationale; 
§ coordoneaza si administreaza activitatile legate de litigii de munca; 
§ creaza si administreaza baza de date a confederatiei referitoare la istoricul si rezolvarea 

litigiilor si conflictelor de munca;  
§  are calitatea de purtator de cuvânt al confederatiei. 

 5. Secretarul General: 
§ asigura functionarea tuturor componentelor structurii organizatorice si urmareste 

respectarea statutului si ROF-ului confederatiei; 
§ propune Biroului Executiv politica de resurse umane la nivelul confederatiei, a 

departamentelor functionale si urmareste activitatea presedintilor de filiale si a 
reprezentantilor BNS în organismele tripartite teritoriale; 

§ asigura dispozitivul de comunicare cu si între federatii, realizeaza circuitul informational 
intern si extern si coordoneaza actiunile de protest ale confederatiei; 

§ raspunde de întarirea structurii organizatorice si functionale a confederatiei 
§ asigura comunicarea cu organizatiile membre si structurile teritoriale, coordoneaza 

organizarea actiunilor de protest, organizeaza lucrarile Congresului/Consiliului National, 
Biroului Executiv 

§ elaboreaza politica de personal a confederatiei 
6. Secretarii confederali: 

§ coordoneaza activitatile legate de negocierea contractului colectiv de munca si a bazei de 
date corespunzatoare fiecarei ramuri; 

§ sustin si participa la programe de promovare a investitiilor, de crestere economica, 
integrare europeana, crearea de noi întreprinderi si noi locuri de munca; 

§ desfasoara activitati specifice derivate din programe de finantare din surse interne si/sau 
externe; 

§ sesizeaza încalcarile drepturilor si libertatilor sindicale raportate de organizatiile ramurii si 
sustin cauza celor lezati, în plan intern si international; 

§ colaboreaza în perspectiva armonizarii intereselor interprofesionale;  
§ identifica resurse în vederea sustinerii de proograme de dezvoltare sindicala si formare 

profesionala a adultilor. 
 
Comisia de Cenzori 
Articolul 34 :  
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(1) Comisia de cenzori este organul de control financiar al B.N.S. Ea este alcatuita din 3 specialisti 
propusi de organizatiile membre si aprobati de Congresul National. 

(2) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: 
a) Verifica corectitudinea activitatii financiar-contabile, conform prevederilor legale. 
b) Verifica încadrarea în prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli. 
c) Propune solutii si/sau sanctiuni. 

Articolul 35 :  
Comisia de cenzori se întruneste semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

Biroului Executiv sau la sesizarea scrisa a oricarei organizatii membre B.N.S. si prezinta rapoarte. 
 
Comitetul pentru Arbitraj si Revizie 
 
Articolul 36 : 

Comitetul pentru arbitraj si revizie, este un organ de etica sindicala constitit prin hotarâre a 
Congresului National. Acesta elaboreaza, prin consensul membrilor sai, rapoarte si propuneri referitoare 
la: 

§ modul în care s-au respectat Statutul si ROF-ul confederatiei; 
§ modul cum au fost îndeplinite rezolutiile, hotarârile si deciziile BNS; 
§ profilaxia conflictelor si a litigiilor din interiorul confederatiei; 
§ medierea unor conflicte de principii sau obiective între membrii confederatiei; 
§ modificari posibile ale Statutului si ROF-ul confederatiei, impuse de coerenta activitatii 

organizatiei; 
Articolul 37:  

1) Comitetul pentru arbitraj si revizie este compus din sapte membri alesi de Congres la 
propunerea organizatiilor membre si poate fi sesizat sau se poate autosesiza. 

2) Membrii Comitetului pentru arbitraj si Revizie trebuie sa aiba o apartenenta de cel putin cinci 
ani la confederatie 
Articolul 38:  

Întrunirile membrilor Comitetului au loc lunar sau în termen de 48 de ore dupa sesizarea scrisa a: 
§ presedintelui confederatiei; 
§ Biroului Executiv;  
§ uneia sau a mai multora dintre federatiile membre; 

Articolul 39:  
În prima reuniune, membrii Comitetului îsi aleg presedintele. 
Articolul 40:  
(1) Rapoartele se întocmesc în termen de 30 de zile de la sesizare si se înainteaza cu propuneri 

Biroului Executiv. 
(2) Prin exceptie, Comitetul poate propune Consiliului/Congresului National, prin consensul membrilor 

sai prezenti, sanctionarea unei organizatii membre sau a membrilor Biroului Executiv.  
Articolul 41:  
Procedurile de convocare, informare, comunicare cu partile implicate si raportare, se stabilesc în ROF-
ul propriu. 
 
Filialele Judetene : 
 
Articolul 42 :  
BNS îsi constituie filiale judetene, componente ale structurii sale organizatorice. 
Articolul 43 :  
Filialele judetene sunt structuri teritoriale ce pot avea personalitate juridica cu urmatoarele scopuri 
principale: 

a) reprezinta Confederatia în limita Statutului si Rof-ului acesteia în relatia cu autoritatile locale; 
b) asigura circulatia informatiei între Confederatie, federatii si sindicatele locale;  
c) îndeplinesc rezolutiile, hotarârile si deciziile organelor colective ale BNS; 
d) coordoneaza activitatea sindicatelor pentru rezolvarea problemelor locale; 
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Articolul 44 :  
Organizatiile sindicale care fac parte dintr-o filiala judeteana îsi pastreaza autonomia si independenta, 
desfasurându-si activitatea conform statutelor si a strategiei proprii.  
Articolul 45:  
Alegerea/Revocarea Presedintilor de filiale judetene se face, de catre sindicatele membre BNS din judet 
prin vot ponderat in concordanta cu plata cotizatiei catre federatia din care face parte. Numirea 
presedintilor de  filiale judetene se  face de cat re Biroul Executiv pentru o perioada de 4 ani. 
Articulul 46 :  
La cererea Presedintilor de filiale judetene, Confederatia poate organiza, în perioada premergatoare 
Consiliului/Congresului National, reuniuni pregatitoare. 
 
Organizatia de Femei 
 
Articolul 47 :  
(1) Organizatia de femei BNS, reuneste pe baza liberului consintamânt, organizatii de femei ale 

federatiilor membre. Adeziunea la organizatie se face pe baza unei înstiintari scrise. 
(2) Organizatia de femei BNS, este o structura fara personalitate juridica având urmatoarele scopuri: 

a) îndeplinirea hotarârilor, rezolutiilor si deciziilor organelor colective confederale si ale 
Organizatiei de Femei B.N.S.; 

b) asigurarea promovarii intereselor specifice în interiorul si în exteriorul confederatiei; 
c) participarea femeilor la negocieri de contracte colective de  munca si la elaborarea de acte 

normative cu caracter social si economic; 
d) coordonarea activitatii organizatiilor care o compun; 
e) implicarea femeilor în activitatile sindicale si promovarea lor la toate nivelurile decizionale si de 

conducere ale confederatiei; 
f) realizarea de programe speciale pentru problematica femeilor; 
g) asigurarea circulatiei informatiei între confederatie si organizatiile componente; 

(3) Organizatia de femei BNS îsi desemneaza conform ROF propriu, conducerea executiva, a carei 
presedinta va fi validata de catre Congresul National pe o perioada de 4 ani.  

(4) Confederatia poate organiza, la cererea scrisa adresata de organizatia de femei, Biroului Executiv, 
în perioada premergatoare Congresului/Consiliului National, reuniuni pregatitoare. 

 
Organizatia de Tineret:  
 
Articolul 48 : 

(1) Organizatia de Tineret BNS reuneste, pe baza liberului consimtamânt, organizatii de tineret 
înfiintate de federatiile membre ale confederatiei. Adeziunea la organizatie se face pe baza unei 
înstiintari scrise. 

(2) Organizatia de tineret BNS, este o structura fara personalitate juridica având urmatoarele scopuri: 
a) îndeplinirea hotarârilor, rezolutiilor si deciziilor organelor colective ale BNS; 
b) asigurarea promovarii intereselor specifice în interiorul si în exteriorul confederatiei; 
c) promovarea si sustinerea la toate nivelurile a drepturilor si intereselor specifice tinerilor în 

conformitate cu legislatia nationala si cea internationala; 
d) coordonarea activitatii organizatiilor ce o compun; 
e) implicarea tinerilor în activitatile sindicale si promovarea lor la toate nivelurile decizionale si de 

conducere ale confederatiei; 
f) realizarea de programe specifice tinerilor;  
g) asigurarea circulatiei informatiei între confederatie si organizatiile componente; 

(3) În conformitate cu ROF propriu, organizatia de tineret îsi desemneaza conducerea executiva al 
carei presedinte, va fi validat de Congresul National pentru o perioada de 4 ani.  

(4) Confederatia poate organiza, la cererea scrisa adresata de organizatia de tineret, Biroului 
Executiv, în perioada premergatoare Congresului/Consiliului National, reuniuni pregatitoare.  
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Departamentele Functionale 
 
Articolul 49:  
Departamentele functionale sunt componente ale  structurii organizatorice BNS, ce functioneaza 
permanent în sediul BNS, cu salariati sau colaboratori; 
Numarul, denumirea, atributiile si statele de functiuni ale departamentelor functionale se stabilesc de 
Biroul Executiv, care sunt apoi validate de Consiliul National. 
 
Centrele Educationale :  
 
Articolul 50 :  

(1) Centrele educationale sunt elementele structurii oganizatorice a BNS care transpun în practica 
strategia educationala si de programe a Confederatiei satisfacând de asemenea solicitarile în 
domeniu ale membrilor BNS; 

(2) Centrele educationale îsi desfasoara activitatea conform ROF propriu; 
(3) Atributiile centrelor sunt: 

§ îndeplinirea planului de educatie corespunzator strategiei în domeniu a Confederatiei; 
§ organizarea activitatilor ce le revin din planul de educatie si activitati conexe;  
§ asigurarea mediatizarii activitatilor din Centrele educationale; 
§ colaborarea cu structurile locale si regionale ale Confederatiei; 

stabilirea si dezvoltarea de legaturi profesionale cu organisme similare din tara si din strainatate.  
 
 
Trezorierul 
 
Articolul 51 :  
Trezorierul este managerul financiar al Confederatiei angajat prin concurs si are urmatoarele atributii: 
§ elaborarea planurilor financiare ale Confederatiei pe care le supune analizei si aprobarii Biroului 

Executiv;  
§ coordonarea activitatii de strângere de fonduri pentru BNS – altele decât cotizatia;  
§ identificarea de resurse financiare în vederea sustinerii de programe locale si regionale; 
§ prezentarea lunara catre Biroul Executiv a unui raport scris privind evolutia financiara a 

Confederatiei; 
§ întocmirea proiectului de BVC, pe care îl va supune spre avizare Biroului Executiv si îl va 

înainta spre aprobare Consiliului National sau Congresului. 
 
 
Capitolul VI – Patrimoniul BNS 
 
Articolul 52 :  
Patrimoniul B.N.S. este alcatuit din bunuri mobile, bunuri imobile si mijloace banesti. Sursele 
patrimoniului sunt: 

a) Taxa de afiliere egala cu un salariu de baza minim brut pe tara. 
b) Cotizatii lunare. 
c) Venituri realizate din activitatile proprii. 
d) Donatii, sponsorizari si alte surse.  

Articolul 53:  
B.N.S. este succesorul universal prin absorbtie al patrimoniului fostului Consiliu Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România. 
Articolul 54 :  
Patrimoniul B.N.S. este indivizibil si netransmisibil. 
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Capitolul VII – Sanctiuni 
 
Articolul 55:  
Pentru încalcarea prevederilor Statutului si ROF-ului, precum si pentru alte prejudicii sau daune 
rezultate din compromiterea rezolutiilor, hotarârilor si deciziilor confederatiei, atât membrii Biroului 
Executiv, cât si federatiile membre pot suporta sanctiuni. 
Articolul 56:  
În cazul abaterii unei federatii de la normale Statutului si ROF-ului, sau de la rezolutiile, hotarârile si 
deciziile confederatiei, Biroul Executiv atentioneaza în scris conducerea federatiei în culpa.  
Biroul Executiv va preciza în mod explicit în ce consta culpa, cum poate fi solutionata si care sunt 
raporturile dintre confederatie si federatia în cauza, pâna la elucidarea situatiei. În aceiasi termeni 
Biroul Executiv sesizeaza în scris Comitetul pentru arbitraj si revizie. 
Daca în termen de 30 de zile de la data primirii din partea Biroului Executiv a atentionarii scrise, 
federatia astfel sesizata nu elimina cauzele care au generat atentionarea, aceasta este susceptibila de 
excludere. 
Excluderea unei federatii membre este de competenta Congresului/Consiliului National sesizat în scris 
de Biroul Executiv, numai dupa audierea raportului Comitetului pentru arbitraj si revizie. 
Articolul 57:  
Presedintele confederatiei poate sanctiona pentru abateri de la prevederile ROF-ului, rezolutiilor, 
hotarârilor si deciziilor confederatiei orice membru al Biroului Executiv prin: 

a) atentionare scrisa; 
b) diminuarea drepturilor salariale si de indemnizatie. 

Pentru încalcarea Statutului si în mod repetat a ROF-ului, presedintele se adreseaza în scris 
Comitetului pentru arbitraj si revizie, cu o propunere de revocare a oricarui membru al Biroului 
Executiv.  
Daca Comitetul de arbitraj si revizie constata temeinicia celor sesizate, înainteaza 
Consiliului/Congresului National propunerea de revocare a oricarui membru al Biroului Executiv. 
Pentru motive legate de încalcarea Statutului, rezolutiilor si hotarârilor Congresului si în mod repetat a 
ROF-ului, oricare dintre membrii Biroului Executiv poate fi revocat din functie. 
Propunerea de revocare se face prin sesizarea scrisa înaintata Comitetului pentru arbitraj si revizie de 
catre: 

a) cel putin trei federatii membre; 
b) membrii Comitetului pentru arbitraj si revizie. 

Dreptul de contestatie adresata Comitetului pentru arbitraj si revizie este admis în termen de 30 de zile 
din momentul informarii celui în cauza de catre Comitet. 
Revocarea este de competenta Consiliului/Congresului si se face prin vot secret cu majoritate simpla 
conform art. 17 si respectiv art. 20, numai dupa audierea raportului Comitetului pentru arbitraj si revizie 
si a contestatiei. 
 
 
Capitolul VIII – Dispozitii finale 
 
Articolul 58:  
B.N.S. are personalitate juridica, cont în banca si stampila proprie. B.N.S. poate avea însemne proprii 
(insigne, legitimatii, drapel, imn, etc.). 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 


