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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  
AL SINDICATULUI UNICREDIT ROMANIA 

 
 
Capitolul 1. Dispozitii Generale      

 
Art.1 Activitatea Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” se desfasoara in 
conformitate cu prevederile Statutului, ale prezentului Regulament, precum si in 
conformitate cu hotarârile si deciziile adoptate in baza acestora. 
 
Capitolul 2. Membrii Sindicatului, drepturile si indatoririle membrilor 
 
Art.2  Membri sindicatului sunt salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul 
Bancii Unicredit Bank si care prin liber consimtamant si in baza unei cereri, 
accepta sa se inscrie in Sindicat. 
 
Art.3  Pe lânga drepturile prevazute in Statutul sindicatului, membri 
acestuia vor beneficia fara nici o ingradire sau discriminare de toate 
drepturile si avantajele rezultate din actiuni, decizii sau hotarâri ale organelor 
de conducere. 
 
Art.4  Pe lânga cele prevazute in Statutul sindicatului, membri acestuia au 
urmatoarele obligatii: 

a) sa sprijine, sa actioneze si sa se implice in respectarea deciziilor si 
hotarârilor luate la nivelul organelor de conducere, izvorâte din 
necesitatea de promovare si aparare a intereselor generale ale 
sindicatului; 

b) sa nu fie afiliati la alt sindicat 
c) Retragerea din sindicat se face doar in baza unei cereri scrise care trebuie 

depusa la Biroul Executiv. 
Capitolul 3 . Structura organelor de conducere si  control ale Sindicatului 
 
Art.5  Structura Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 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: 
 * CENZORUL SINDICATULUI 
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SECTIUNEA 1 

A. Congresul: 
 

Art.9  Congresul este organul suprem de conducere al Sindicatului “UNICREDIT 
ROMANIA”, se reuneste in sedinte ordinare la interval de 4 ani si are 
competentele prevazute in STATUT. 
 
B.  Delegatii: 

 
Art.10  Congresul este constituit din delegati alesi, membri de sindicat, in 
urmatoarea structura: 

a) membrii Biroului Executiv; 
b) delegati din randul Filialelor Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 

 
Art.11  Delegatii cu drept de vot imputerniciti sa participe la Congres vor face 
dovada participarii la secretariatul Congresului având obligatia sa prezinte 
imputernicirea  semnata de presedintele Filialei, din care sa rezulte ca sunt 
desemnati sa participe la Congres cu drept de vot; 
In Filialele cu numar mare de membri, in situatia in care sunt mai multi candidati 
la functiile de conducere in BEX, numarul delegatiilor din Filiala va fi impartit in 
mod egal intre toti candidatii din filiala respectiva. 
Art.12  Fiecare delegat are dreptul la un singur vot pentru fiecare pozitie.  
Norma de reprezentare a membrilor se stabileste printr-un regulament aprobat 
de Consiliul de Coordonare a Sindicatului cu cel putin 3 luni inainte de Congres.  
 
C.  Candidaturile:  
 
Art.13  Toti membrii de sindicat care respecta prevederile Statutului Sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA” au dreptul sa-si depuna candidatura pe una din functiile 
Biroului Executiv al sindicatului. 
 
Art.14  Candidaturile se depun in scris de catre candidati la secretariatul 
sindicatului, prin intermediul e-mail-ului, cu cel putin 20 de zile inaintea inceperii 
lucrarilor Congresului, cu precizarea clara asupra functiei la care doreste sa 
candideze. 
 
Art.15  Nu au dreptul sa-si depuna candidaturile la una din functiile Biroului 
Executiv al Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” urmatoarele persoane: 

a) membrii Consiliului de Administratie ai Unicredit Bank; 
b) directorii din Centrala si unitatile teritoriale; 
c) persoane din afara sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”; 
d) membrii de sindicat care s-au retras si au revenit o data sau de mai multe 

ori in sindicat 
e) membrii de sindicat care au mai putin de 6 luni vechime in cadrul banci si 

sindicatului. 



 

  

3 

f) Membrii cu functie de conducere in banca sau cu functie de evaluare a 
personalului aflat in subordine. 

Art.16  Toti candidatii care indeplinesc conditiile Statutului si prezentului 
regulament vor fi inscrisi pe liste separate conform functiei la care doresc sa 
candideze si se vor supune validarii Congresului. 
 
Art.17  Un candidat nu poate sa-si depuna candidatura pentru doua functii in 
acelasi timp si nu poate figura decât pe un buletin de vot. 
 
Art. 18  Candidatii vor fi alesi numai pe baza de vot secret si au dreptul sa fie sau 
sa isi delege observatori la numararea voturilor. 
18. a In situatii exceptionale (precum probleme familale neprevazute/urgente, 
boala-care face practic imposibila prezenta fizica la sedinta Congresului sau 
orice alta situtatie, care prin natura ei poate fi considerata  exceptionala) membrii 
cu drept de vot, vor acorda mandat unui alt membru de sindicat, pentru 
exprimarea votului. 
18. b Tot in situatii exceptionale, care fac practic imposibila prezenta fizica la 
sedinta,votul poate fi electronic, printr-un sistem prestabilit (ex aplicația Doodle), 
exprimat în timpul sedintei Congresului. 
 
 
Art.19   Candidatii vor fi alesi in functiile solicitate daca intrunesc urmatoarele 
conditii: 
 

1. Pentru functia de Presedinte al Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”  
a) in cazul unei singure candidaturi – cel putin jumatate plus unu din 

voturile exprimate; 
b) in cazul a doua sau mai multe candidaturi – candidatul care a obtinut 

jumatate plus unu din voturile exprimate 
c) in caz de paritate se repeta votul pana cand unul dintre candidati 

castiga. 
 

2. Pentru fuctiile de Vicepresedinte al Sindicatului “UNICREDIT 
ROMANIA” 

a)   in cazul a numai trei candidaturi – cel putin jumatate plus unul din 
numarul de voturi exprimate pentru fiecare candidat in parte. 
b)   in cazul mai multor candidaturi vor fi alesi primii candidati cu numarul 
cel mai mare de voturi. 
 
3.   Pentru funtia de Secretar al Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 

   a)   in cazul unei singure candidaturi cel putin jumatate plus unul din 
voturile exprimate; 
   b)   in cazul a doua sau mai multe candidaturi – candidatul care a obtinut 
numarul cel mai mare de volturi. 

a)   c)  in caz de paritate se repeta votul pana cand unul dintre candidati 
castiga. 
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SECTIUNEA 2 
Consiliul de Coordonare 

 
Art.20  Consiliul de Coordonare este organul colectiv de conducere al sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA”, care adopta hotarâri, emite decizii si analizeaza 
problemele de interes general intre doua congrese. Deciziile Consiliului de 
Coordonare pot fi aprobate si pe e-mail, cu majoritatea voturilor exprimate.  
 
Art.21  Consiliul de Coordonare se intâlneste semestrial in sedinte ordinare, la 
solicitarea Presedintelui Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” sau, ori de câte ori 
este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv. 
 
Art.22  Consiliul de Coordonare este format din membrii Biroului Executiv si 
Presedintii Filialelor Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” sau imputernicitii 
acestora. In cazul Filialei Bucuresti la sedintele Consiliului de Coordonare vor 
participa alaturi de presedintele de filiala  si cei patru vicepresedinti cu drept de 
vot. 
 
Art.23  Delegatii desemnati de Presedintii Filialelor sa participe la sedintele 
Consiliului de Coordonare vor fi Vicepresedintele sau Secretarul Filialei. 
 
Art.24  Cheltuielile privind cazarea, deplasarea si masa delegatilor la sedintele 
Consiliului de Coordonare se vor suporta din fondul Sindicatului “UNICREDIT 
ROMANIA” sau din sponsorizari. Diurna pentru deplasarilile la sedintele 
Consiliului de Coordonare nu poate fi cumulata, si de la banca si de la sindicat, 
membri Consiliului de Coordonare opteaza pentru una dintre variante.  
 
Art.25 a. La sedintele Consiliului de Coordonare, pe lânga membrii cu drept de 
vot pot participa si observatori din rândul membrilor de sindicat. Cheltuielile 
privind transportul, masa si cazarea acestora se vor face pe cont propriu. 
b. Membrii Consiliului de Coordonare pot propune sanctionarea membrilor de 
sindicat in caz de abatere 
c. La sedintele Consiliului de Coordonare pot participa si invitati, cheltuielile de 
depasare si cazare cazand in sarcina sindicatului.  
 
Art.26  Atributiile si sarcinile Consiliului de Coordonare sunt cele prevazute in 
Statut. 
 
Art.27   Deciziile in cadrul Consiliului de Coordonare se vor lua conform 
prevederilor din Statut. 
 

SECTIUNEA 3 
            Biroul Executiv 
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Art.28  Biroul Executiv este organul care defineste pozitiile in probleme de 
actualitate sindicala si asigura conducerea operativa a Sindicatului “UNICREDIT 
ROMANIA”, in conformitate cu deciziile Congresului si Consiliului de Coordonare. 
 
Art.29  Pe langa sarcinile si atributiile prevazute in Statut, Biroul Executiv are 
obligatia de a duce la indeplinire toate hotarârile stabilite in cadrul Consiliului de 
Coordonare a Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” . 
 
Art.30  Biroul Executiv al Sindicatului UNICREDIT ROMANIA, este ales de catre 
Congres, avand maxim cinci  membri in structura si anume Presedintele 
Sindicatului, intre 1-3 vicepresedinti  ai  Sindicatului si un Secretar 
 
Art.31   Membrii Biroului Executiv sunt alesi prin vot secret, de catre Congres, 
pentru o durata de patru ani. 
 
Art.32   Membrii Biroului Executiv care isi termina mandatul pot fi realesi daca 
indeplinesc conditiile stabilite prin Statut si prezentul regulament. 
 
Art.33   Biroul Executiv se intruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea Presedintelui Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”. 
 
Art.34  Vicepresedintii si Secretarul ajuta Presedintele in exercitarea atributiilor 
sale si il inlocuiesc in caz de absenta. 
 
Art.35   Cheltuielile privind deplasarile, cazarea si masa membrilor Biroului 
Executiv vor fi suportate din fondul Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”. 
 
Art.36  Indemnizatiile membrilor Biroului Executiv se vor stabili de catre Consiliul 
de Coordonare, la propunerea Presedintelui. In urma aprobarii, Presedintele va 
emite decizie. 
 
Art.37  In cazul in care unul din locurile in Biroul Executiv devine vacant, Consiliul 
de Coordonare va alege un nou membru. Alegerea se va face in termen de 
maxim 180 de zile de la ramanerea vacanta a locului, conform prevederilor 
Statutului si prezentului regulament. Aprobararile date de Consiliul de 
Coordonare se poate face prin mijloace de la distanta ca de ex. 
email,vidoeconferinta, teleconferinta, etc.. 
 
Art.38  Membri alesi in conditile art.37 continua mandatul predecesorilor, pana la 
alegerea unui inlocuitor.  
 
Membri Biroului Executiv 
 

Presedintele 
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Art.39  Presedintele Biroului Executiv reprezinta Sindicatul “UNICREDIT 
ROMANIA” in virtutea Statutului  si mandatului incredintat de Congres. Acesta 
vegheaza si raspunde de buna functionare a Sindicatului si structurilor sale si 
face parte din toate organele de conducere ale sindicatului. 
 
 
Art.40  Pe langa cele prevazute in Statut, in exercitarea mandatului sau, 
presedintele are urmatoarele atributii: 

a) asigura conducerea executiva a organizatiei; 
b) conduce sedintele Consiliului de Coordonare si ale Biroului Executiv si 

emite decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor Biroului Executiv, 
Consiliului de Coordonare si a Congresului; 

c) angajeaza, prin semnatura sa, sindicatul in raporturile cu tertii; 
d) Presedintele informeaza Consiliul de Coordonare cu rezultatul  

sedintelor/intalnirilor cu terti la care participa in cel mai scurt timp posibil 
imputerniceste reprezentanti ai sindicatului petru a participa la diferite 
congrese, seminarii, conferinte, etc; 

e) monitorizeaza activitatea Presedintilor de Filiale ale Sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA” in legatura cu modul in care acestia respecta 
Statutul si R.O.F., se achita de sarcinile si hotararile organelor de 
conducere. 
 
Vicepresedintii 

 
Art.41  Vicepresedintii Biroului Executiv asigura si coordoneaza activitatea care 
le este atribuita prin prezentul regulament sau decizii ale Presedintelui. 
 
Art.42   In lipsa Presedintelui prerogativele acestuia vor fi indeplinite de un 
Vicepresedinte desemnat de acesta. 
 
Art.43  Vicepresedintii sunt stabiliti pe trei domenii de activitate, astfel: 

A - Vicepresedintele cu probleme economice 
B - Vicepresedintele cu probleme sociale 
C -  Vicepresedintele cu probleme profesionale 

 
Art.44  Repartizarea atributiilor pe domenii de activitate este urmatoarea: 
 

A. Vicepresedintele cu probleme economice  
 

a) supravegheaza si controleaza activitatea financiara din cadrul Sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA” 

b) urmareste realizarea veniturilor si efectuarii cheltuielilor conform bugetului 
aprobat; 

c) intocmeste rapoarte privind indeplinirea obligatiilor financiare ale 
membrilor de sindicat; 
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d) elaboreaza proiectul de buget si intocmeste bilantul pe care il prezinta 
Biroului Executiv si Consiliului de Coordonare; 

e) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului. 
 

B.  Vicepresedintele cu probleme sociale 
 

a) elaboreaza programe specifice activitatii sale care se vor analiza in cadrul 
Biroului Executiv; 

b) 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 

 
Art.45  Secretarul sindicatului are in principal urmatoarele atributii: 

a) se ocupa cu problemele de secretariat ale sedintelor si cu modul de 
organizare ale acestora; 

b) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului. 
c) Centralizeaza cererile de inscriere in sindicat si raporteaza lunar catre 

Consiliu de Coordonare 
d) Centralizeaza cererile de iesire din Sindicat si raporteaza lunar catre 

Consiliul de Coordonare 
e) Gestioneaza relatia cu departamentul HR din perspectiva actualizarii 

lunare a listei cu membri care au platit cotizatia si raporteaza catre 
Consiliu de Coordonare. 

f) Intocmeste prezentari,statistici trimestriale in vederea prezentarii lor catre 
Consiliul de Coordonare 

 
D. Functiile cumulative, alegeri in Filiale 

 
Membri BEX nu pot detine functii cumulative in Sindicatul UniCredit, prin 
cumulativ insemnand ca nu pot fi si Presedinte/ Vicepresedinte al BEX si in 
acelasi timp si Presedite/ Vicepresedinte de Filiala.  
 
In caz de vacantare a unei functii. Presedintele Sindicatului initiaza in Filiala 
alegeri cat mai urgent astfel incat poztia vacantata sa fie ocupata in cel mai scurt 
timp.  
 
Alegerile in Filiala se vor face prin intermediul e-mail-ului, candidatul/candidatii 
castigator/castigatori va fi desemnat in functie luand in calcul numarul de voturi. 
In situatia in care sunt mai multi candidati, castigator va fi candidatul cu cel mai 
mare numar de voturi si descrescator pana se ocupa pozitiile vacante.  
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Capitolul 4. Controlul Activitatii 
 
Art.46  Controlul activitatii Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” se exercita prin 
organele de conducere si Comisia de Censori. 
 
Art.47  Controlul financiar asupra activitatii curente ale sindicatului si asupra 
gestiunii patrimoniului sau este exercitat de catre Comisia de Cenzori a 
Sindicatului.. 
Art.48  Comisia de Cenzori a sindicatului are obligatia de a prezenta raportul 
anual sau ori de cate ori este solicitat. 
 
Art.49  Atributiile Comisiei de Cenzori sunt cele stabilite in Statut. 
 
 
 
 
Capitolul 5. Filialele Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 
 
Art.50  Sindicatul “UNICREDIT ROMANIA” are Filiale fara personalitate juridica, 
in functie de reprezentarea teritoriala. 
 
Art.51  Fiecare filiala are organe de decizie la nivel local, in urmatoarea structura: 
 *Adunarea Generala 
 *Comitetul de Coordonare 
 

SECTIUNEA 1 
Adunarea Generala 
 
Art.52  Adunarea Generala a Filialei este constituita din membri de sindicat  de la 
nivelul filialei in care acestia isi desfasoara activitatea. 
 
Art. 53  Adunarea Generala a Filialei se intruneste in sedinte ordinare si 
extraordinare, dupa cum urmeaza:  
 

A. In sedinte ordinare 
 
Art.54  O data la patru ani, Comitetul de Coordonare convoaca Adunarea 
Generala a Filialei. Aceasta este statutar intrunita in prezenta a cel putin 
jumatate plus unu din membri de sindicat de la nivelul filialei. 
 
Art.55  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 
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Art.56  Adunarea Generala extraordinara a Filialei se convoaca ori de cate ori 
este nevoie de catre: 

a) Presedintele Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 
b) Presedintele Filialei; 
c) Membrii de sindicat, la cererea majoritatii. 

 
Art.57  Presedintele Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”  poate convoca 
Adunarea Generala a Filialei pentru urmatoarele motive: 

a) in cazul in care constata abateri, din partea Presedintelui Filialei, de la 
Statutul, hotararile sau sarcinile stabilite la nivelul Sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA” 

b) in cazul in care se impune prezenta sa in randul membrilor de sindicat 
pentru rezolvarea unor probleme de interes local sau general. 

 
Art.58  Presedintele Filialei convoaca Adunarea Generala a Filialei pentru 
urmatoarele motive: 

a) pentru a aduce la cunostinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu 
activitatea si actiunile Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” 

b) pentru a aduce la cunostinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu 
masurile luate la nivelul Administratiei care vizeaza activitatea lor 
profesionala, economica sau sociala. 

 
Art.59  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 sau sociala. 
 

SECTIUNEA 2 
 
Comitetul de Coordonare 
 
Art.60  Fiecare Filiala are un Comitet de Coordonare format din doua persoane 
alese din randul membrilor de sindicat, iar Filiala Bucuresti are un Comitet de 
Coordonare format din cinci persoane alese din randul membrilor de sindicat 
astfel: 
 *Presedinte Filiala/Presedinte Filiala Bucuresti 
 *Vicepresedinte Filiala/patru Vicepresedinti Filiala Bucuresti  
Art.61  Presedintele Filialei are urmatoarele sarcini si competente. 

a) participa la sedintele Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”; 
b) sesizeaza, in scris, conducerea Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA” in 

legatura cu toate problemele aparute la nivelul Filialei de natura sa 
afecteze interesele profesionale, economice sau sociale ale membrilor de 
sindicat; 

c) informeaza membrii de sindicat in legatura cu activitatea Sindicatului 
“UNICREDIT ROMANIA”,  cu toate hotararile luate si ia masuri de ducere 
la indeplinire a acestora; 
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d)  Informeaza Sectetarul Sindicatului in legatura cu afilierea sau retragerea 
membrilor de sindicat in termen de 10 zile de la data crereilor formulate in 
acest sens urmareste si inainteaza cereri formulate de catre membri de 
sindicat catre Secretarul Sindicatului comunica la termen toate datele 
solicitate de conducerea Sindicatului “UNICREDIT ROMANIA”; 

e) emite decizii si repartizeaza sarcini curente Vicepresedintelui si 
Secretarului Filialei. 

 
Art.62  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.63  Toate hotararile in cadrul Comitetului de Coordonare se vor lua prin 
consens. 
 
Capitolul 6. Nivelul cotizatiei si modul de incasare 
 
 
Art.64 Pentru realizarea obiectivelor si scopului sindicatului, toti membrii de 
sindicat vor plati o cotizatie lunara in valoare de 15 RON pana la data de 
31.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023 nivelul cotizatiei o sa fie in valoare 
de 22 lei. Cotizatia va fi oprita salariatilor membri de sindicat, de catre 
Departamentul de Resurse Umane din Centrala bancii, in baza acordului scris al 
acestora. 

 
Capitolul 7.Dispozitii Finale 
 
Art.65  Prezentul Regulament de Organizare si Functionare este elaborat in 
conformitate cu Statutul Sindicatului “UNICREDIT  ROMANIA” si produce efecte 
ca si acesta. 
In situatia in care un membru din Conducerea Consiliului de Coordonare sau 
BEX dobandeste o functie de conducere sau preia atributii de evaluarea a 
personalului, nu mai poate detine o functie de conducere in Sindicat de la data 
numirii. 
 
Art.66  Prezentul regulament poate fi modificat, pe parcursul derularii lui, la 
propunerea Biroului Executiv, cu aprobarea Consiliului de Coordonare. 
 
Art.67  Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat de 
catre Consiliul de Coordonare, astazi 18 februarie 2009 si a fost modificat ulterior 
in sedintele Consiliului de Coordonare din 26 februarie 2010, 2 martie 2012 , 1 
martie 2014, 9 septembrie 2016, 08 decembrie 2018, 18 martie.2022, 
28.11.2022 
 
PRESEDINTE:    Mihai Mihaila 
                                                                                                                          


