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S T A T U T

FEDERAŢİA NAŢİONALĂ  SINDICALĂ “AMBULANŢA” DIN
ROMÂNIA

Cap. I. Dispoziţii generale

Art.  1.  FEDERAŢIA  NAŢIONALĂ  SINDICALĂ  „AMBULANŢA”  DIN
ROMANIA  este o organizaţie sindicală din sectorul de activitate sănătate care reuneşte pe
baza  liberului  consimţământ  organizaţii  sindicale  cu  personalitate  juridică.  În  continuare
pentru  denumirea  FEDERAŢIEI  NAŢIONALE  SINDICALE  „AMBULANŢA”  DIN
ROMANIA  se  foloseşte  termenul  prescurtat  F.N.S.A.R.,  iar  sigla  Federaţiei  este  cea
prevăzută în anexa la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.N.S.A.R.

Art. 2. 1) F.N.S.A.R. are sediul în Bucureşti, str. Turturelelor, nr. 11A, etj. 7, sector 3.
2) Având în vedere dimensiunile F.N.S.A.R sau situaţii  neprevăzute, prin hotărârea

Biroului Executiv, Federaţia poate avea şi un sediu secundar.
Art.  3. F.N.S.A.R.  îşi  desfăşoară  activitatea  cu respectarea  legislaţiei  române  şi  a

ţărilor  în  care  are  membri,  apărând  şi  promovând  drepturile  şi  interesele  profesionale,
economice, sociale, culturale şi sportive ale acestora.

Art. 4. F.N.S.A.R. îşi propune ca principale obiective:
a. Susţinerea la toate nivelele, a drepturilor şi intereselor membrilor săi;
b. Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a organizaţiilor membre;
c. Urmărirea asigurării protecţiei sociale pentru membrii de sindicat;
d. Formularea  şi  susţinerea  de  proiecte  de  acte  normative  sau  modificări  ale

legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime
ale oricăruia dintre membrii săi;

e. Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, economic,  social,
cultural şi sportiv;

f. Promovarea şi susţinerea principiilor economiei sociale de piaţă şi ale statului de
drept;

g. Colaborarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate;
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h. Promovarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale. De a întreprinde acţiuni pentru
impunerea  promovării  şi  respectării  demnităţii  salariaţilor  din  organizaţiile
membre afiliate, precum şi a ameliorării permanente a condiţiilor de muncă şi de
viaţă. 

i. Acţionarea  în instanţă  a persoanelor  fizice  sau juridice  care se fac vinovate de
încălcarea legislaţiei referitoare la dreptul muncii, dreptul sindical sau care încalcă
contractul  colectiv  de muncă la nivel  de grup de unitati/sector  de activitate,  în
situaţia în care aceste conflicte nu se rezolvă prin negociere/mediere.

j. Desemnează, reprezentanţii pentru negocierea şi încheierea Contractului colectiv
de  munca,  la  orice  nivel,  la  alte  tratative  şi  acorduri  în  relatiile  cu autorităţile
publice  şi  înaintează  organizaţiilor  membre  afiliate  propuneri  pentru  acte
normative, în domeniile de interes social şi profesional.

Art. 5. F.N.S.A.R, este independentă faţă de toate organele de stat, faţă de partidele
politice şi faţă de oricare alte organizaţii, inclusiv cele patronale, indiferent de nivelul la care
acestea  sunt  organizate,  colaborează  cu  federaţii  şi  confederatii  similare  din  ţară  si  din
străinătate şi stabileşte relaţii de colaborare cu asociaţii profesionale

Art. 6.  1) Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale F.N.S.A.R. sunt:
Democraţia – Egalitatea în drepturi – Solidaritatea.
2) Pentru obţinerea şi apărarea drepturilor organizaţiilor membre precum şi pentru încălcarea
Legii sindicatelor, F.N.S.A.R,  acţionează prin următoarele mijloace:

-  petiţia,  negocierea,  întrunirea,  medierea,  mitingul,  marşul,  pichetul  de  protest,
acţiunea în justiţie, greva, mass-media, alte mijloace legale. 

Cap. II. Calitatea de membru

Art.  7.   (1)  Poate fi  membru în  F.N.S.A.R.  orice organizaţie  sindicală  din cadrul
Serviciilor  Publice  de  Ambulanţă  sau  din  unităţile  sanitare  care  aderă  liber  consimţit  la
prezentul  STATUT şi  care  formulează  o  cerere  scrisă  în  acest  sens,  adresată  Biroului
Executiv al F.N.S.A.R.

(2) Pot dobândi calitatea de membru organizaţiile sindicale  reprezentative din unităţile
sanitare  în  cazul  în  care  în  aceiaşi  unitate  sunt  mai  multe  organizaţii  sindicale  afiliate
F.N.S.A.R. Îşi păstrează calitatea de memnbru organizaţiile sindicale care erau membre, dar
si-au pierdut reprezentativitatea.

(3) Cererea de afiliere trebuie să cuprindă:
1. Denumirea organizaţiei, adresa, număr  de telefon/fax;
2. Numărul de membri cotizanţi;
3. Numele şi prenumele membrilor organului de conducere;
4. Hotărârea  judecătorească  privind  reprezentativitatea  la  nivel  de  unitate  pentru

organizaţiile nou afiliate dacă aceastea există.
5. Angajament de respectare a statutului F.N.S.A.R.

(4) Cererea de afiliere trebuie insoţită de:
1. Afilierea la  F.N.S.A.R. se face  prin cerere de afiliere la care se anexează:

a) Statutul propriu al organizaţiei sindicale;
b) Hotărârea judecătorească privind personalitatea juridică;

c)  Hotărârea  organelor  de conducere ale  organizaţiei  sindicale  respective  privind
afilierea la F.N.S.A.R.

2. Copie legalizată după hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice
ramasă definitivă  şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti de modificare a statutului
sau a componenţei organelor de conducere, după caz;

3. Extras din procesul verbal al şedinţei organului ce decide în privinţa afilierilor, în
care s-a hotărât afilierea;

4. Procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască afilierea.
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5. Calitatea de membru deplin se dobândeşte la data de aprobării de afiliere de către
Consiliul Naţional al F.N.S.A.R

Art. 8. Pierderea calităţii de organizaţie sindicală afiliată poate avea loc ca urmare a retragerii,
dizolvării sau ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere.

Reprimirea în Federaţie se poate face numai dupa achitarea cotizaţiei stabilită lunar, de
la momentul retragerii/excluderii şi păna la momentul aprobării afilierii.

Art. 9. Toate prestaţiile oferite de F.N.S.A.R membrilor săi se vor acorda conform
Statutului.

Art. 10. Organizaţiile care au pierdut calitatea de membru al F.N.S.A.R nu au nici un
drept asupra patrimoniului F.N.S.A.R şi sunt obligate să-şi achite obligaţiile financiare către
F.N.S.A.R până la data pierderii calităţii de membru.
Art. 11. (1) Calitatea de membru de onoare al F.N.S.A.R este acordată de Consiliul Naţional,
în semn de dinstincţie unor persoane cu merite deosebite în activitatea federaţiei.
(2)  Membrii  de  onoare  ai  F.N.S.A.R.  pot  participa  la  lucrările  Consiliului  Naţional
Congresului Naţional şi la alte manifestări organizate de FNSAR având calitatea de invitaţi. 

Cap. III. Drepturi şi îndatoriri

Art. 12. Drepturile organizaţiilor membre ale F.N.S.A.R.  sunt:
a. Organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi în conformitate cu propriile statute si

statutul F.N.S.A.R.
b. Delegarea de reprezentanţi proprii pentru alegeri în cadrul structurii organizatorice a

F.N.S.A.R., să fie ales în oricare din organele de conducere sau de specialitate ale
Federaţiei.

c. Dreptul  de  a  cere  F.N.S.A.R să  acţioneze  pentru  promovarea,  apărarea  şi
reprezentarea  intereselor  lor,  să  fie  apărat  împotriva  abuzurilor  administrative
semnalate Biroului Executiv de catre organizatia sindicala.

d. Exprimarea liberă, prin reprezentanţi, a opiniei proprii în toate forurile F.N.S.A.R.
e. De a beneficia de toate serviciile oferite de bazele de odihnă şi tratament, sportive

sau culturale administrate de Ministerul Sănătăţii si Ministerul Muncii, Familiei
si Protectiei Sociale.

f. Dreptul de a fi informat si de a cere informatii  despre activitatea F.N.S.A.R.
g. Dreptul la asistenţă organizatorica, juridică şi financiară. 
h. Să participe la Lucrările  Consiliului Naţional/Congresului Naţional, cu drept de vot

pentru adoptarea tuturor hotărârilor Federaţiei.
i. Dreptul  de  a  participa  la  elaborarea  şi  propunerea  amendamentelor,  precum  și

propuneri de acte normative sau administrative cu caracter normativ;
Art. 13. Îndatoririle organizaţiilor membre ale F.N.S.A.R. sunt:
a. Să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al F.N.S.A.R;
b. Să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor F.N.S.A.R;
c. Să  respecte  prevederile  Statutului  F.N.S.A.R.  şi  hotărârile  Consiliului

Naţional/Congresului Naţional.
d. Sa nu denigreze si sa nu aduca prejudicii imaginii F.N.S.A.R;
e. Să militeze şi să acţioneze pentru unitate sindicală, să participe solidar la acţiunile

organizate de Federaţie;
f. Să plătească cotizaţia stabilită lunar sau trimestrial.
g. Să informeze membrii proprii asupra hotărârilor, acţiunilor şi deciziilor F.N.S.A.R;
h. Să transmită la F.N.S.A.R. în scris, orice modificare referitoare la Statutul propriu,

numărul de membri, numele conducătorilor aleşi, adresă, telefon, fax, etc.;
i. Să participe la Consiliile Naţionale ale FNSAR.
Art. 14. Drepturile F.N.S.A.R. sunt:
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a. De a-şi elabora propriul Statut şi Regulament de organizare şi funcţionare;
b. De a-şi alege liber reprezentanţii;
c. De a-şi organiza  gestiunea şi activitatea;
d. De a-şi formula programe proprii de acţiune;
e. De a beneficia de protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere
sau limitare a exercitării funcţiilor;
f. De a  dobândi,  în  condiţiile  legii,  cu titlu  gratuit  sau oneros,  orice  fel  de  bunuri
mobile şi imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de statut;
g. De a constitui,  administra  sau de a  participa  la  constituirea  sau administrarea  în
interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:

- Casă de ajutor propriu pentru membrii F.N.S.A.R;
- Federaţia poate edita ziare, reviste şi alte publicaţii proprii;
- Fond propriu pentru ajutorarea membrilor săi în caz de grevă;
- O.N.G.-uri.

h.  De a  obţine credite,  în  condiţiile  prevăzute  de lege,  pentru realizarea  activităţilor
prevăzute la art.14, lit. g;
j. De a  folosi  mijloacele  specifice  de  acţiune:  negocieri,  proceduri  de mediere  sau
conciliere a conflictelor de muncă, petiţia, protestul, mitingul şi greva, în condiţiile legii;
k. De a fi consultată la nivel naţional, prin delegaţi desemnaţi, la elaborarea proiectelor
de acte normative care privesc raporturile de muncă, contractele colective de muncă,
protecţia socială, dreptul de asociere şi activitate sindicală precum si orice alta initiativa
legislativa de natura a afecta  interesele membrilor sai.
l. De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat şi obşteşti, prin
apărători proprii sau aleşi, drepturile membrilor săi ce decurg din legislaţia muncii şi din
contractele colective de muncă;
m. De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea Contractelor Colective de
Muncă;
n. De a primi informaţiile necesare privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate
protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, precum şi asigurările şi protecţia socială la nivel
naţional;
o. De  a  stabili  prin  reglementare  proprie  nivelul  şi  modul  de  salarizare  a
reprezentanţilor  aleşi  în  organele  de  conducere  şi  a  personalului  de  specialitate  şi
administrativ din aparatul şi unităţile subordonate F.N.S.A.R. dacă este cazul;
p. De afiliere la confederaţii sindicale pe plan naţional şi internaţional;
Art. 15. Îndatoririle F.N.S.A.R. sunt:
a. Apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale,

culturale şi sportive ale membrilor săi;
b. Negocierea şi urmărirea aplicării Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector

de activitate,  grup de unităţi si la nivelul organizatiilor membre.
c. De a ţine evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de

orice fel conform BVC aprobat;
d. De  a  informa  permanent  organizaţiile  membre  asupra  activităţii  Federaţiei,  în

conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
e. De  a  folosi  bunurile  mobile  şi  imobile  aparţinând  F.N.S.A.R.,  doar  potrivit

intereselor membrilor săi şi de a dispune cu privire la împărţirea acestora în caz de
dizolvare şi în conformitate cu hotărârea luată în Congres;

f. De a delega, la cererea organizaţiilor membre, reprezentanţi care să le asiste sau să le
reprezinte interesele la negocierele sau în caz de divergenţe apărute cu conducerile
administrative;

g. De a facilita şi sprijini întâlniri cu reprezentanţii Guvernului, respectiv ai Ministerul
Sănătăţii si ai altor organe si organisme pentru rezolvarea problemelor cu care se
confruntă organizaţiile membre.
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Cap. IV. Structura organizatorică

Art. 16. (1)  Structura organizatorică a F.N.S.A.R. cuprinde :
 Congresul Naţional;
 Consiliul Naţional;
 Biroul executiv;
 Comisia de cenzori;
(2) Toate organele ce fac parte din structura organizatorică a  F.N.S.A.R. vor avea

Regulament de organizare şi funcţionare propriu. Regulamentul va fi  elaborat de  Biroul
Executiv  şi amendat şi aprobat de către Consiliul Naţional.

Congresul Naţional

Art. 17.  (1) Congresul Naţional este organul suprem de conducere al  F.N.S.A.R. si
este alcătuit din delegaţi cu drept de vot:

a) Membrii biroului executiv
a. Preşedinţii  organizaţiilor membre incluşi în norma de reprezentare.

(2) Numărul de reprezentanţi ai fiecărei organizaţii membre F.N.S.A.R. va fi stabilit
pe baza normei de reprezentare de la 1 la 100 membri de sindicat, luând în calcul cotizaţia
plătită in ultimele trei luni numărul exact de reprezentanţi se obţine prin rotunjire în sus de la
50 membri (inclusiv).

(3) Pentru organizaţiile nou afiliate, perioada de calcul decurge din momentul afilierii
şi până la primul Congres, dar nu mai puţin de 3 luni. 

 (4)  In  situatia  in  care  presedintele  organizatiei  este  membru in  BEX al  FNSAR,
deleaga un membru din conducerea organizatiei sindicale cu drept de vot.

(5) In cazul in care presedintele organizatiei membre nu poate participa la Congresul
National, poate delega un membru din conducerea organizatiei sindicale cu drept de vot.

Art. 18. (1)  Congresul  Naţional se  întruneşte o dată la patru ani în şedinţe ordinare şi
ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.
             (2)  Congresul  Naţional  este statutar întrunit dacă sunt acreditaţi cel puţin 2/3 din
delegaţii cu drept de vot, conform art. 17.
             (3)  În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut la alineatul (2), în
termen  de  cel  mult  30 de zile  se  convoacă  un nou Congres,  care  este  constituit  legal  în
prezenţa a jumătate plus unu din numărul delegaţilor cu drept de vot, conform Art. 17.

Art. 19. Congresul Naţional are următoarele atribuţii:
a. Adoptă ordinea de zi a lucrărilor Congresului;
b. Modifică si adoptă Statutul F.N.S.A.R;
c. Stabileşte strategia generală a F.N.S.A.R;
d. Alege/revoca  structurile  de conducere;
e. Alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
f. Aprobă activitatea financiară a Biroului Executiv;
g. Aprobă raportul de activitate al Comisiei de Cenzori;
h. Aprobă BVC-ul, ratifică exact BVC-ul şi stabileşte cuantumul cotizaţiei;
i. Hotărăşte asupra activităţii celorlalte structuri organizatorice ale F.N.S.A.R
j. Ratifică afilierea la Confederaţii naţionale şi internaţionale;
k. Hotărăşte  reorganizarea  prin  divizare/fuzionare  sau  dizolvarea,  caz  în  care

decide şi asupra distribuirii patrimoniului F.N.S.A.R.
l. Adoptă rezoluţii şi ia hotărâri;
m. Valideaza  mandatul  membrilor  Biroului  Executiv,  prin  care  stabileşte

atribuţiile acestora.
Art. 20. (1) Congresul Naţional adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simplă

din numărul delegaţilor cu drept de vot, conform Art.17. În situaţia  prevăzută la Art. 18, alin
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3, hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a voturilor exprimate de delegaţii prezenţi cu
drept de vot.

(2) Alegerile se fac prin vot secret, pentru organele de conducere.
(3) Pentru fiecare funcţie este declarat câştigător candidatul care intruneste jumatate

plus unu din numarul de voturi valabil  exprimate din numarul delegatilor cu drept de vot
pentru candiatura unica.

(4) In caz de egalitate sau nerealizare a procentului stabilit, se reiau alegerile cu primii
2  clasati,  fiind  declarat  castigator  candidatul  care  realizeaza  sau  intruneste  cel  mai  mare
numar de voturi. 

(5)  In  cazul  candidaturilor  multiple  pe  aceeasi  functie  validarea  se  face  in  ordine
descrescatoare a numarului de voturi  valabil exprimate din numarul delagatilor cu drept de
vot.

(6)  În caz de egalitate a voturilor se va organiza un nou tur de scrutin doar pentru
candidatii egali ca numar de voturi, în condiţiile precizate la alin. (3) si (4).

(7) Dacă nici unul nu îndeplineşte condiţiile alin. (3), se organizează turul 2, cu primii
doi care au obţinut cele mai multe voturi.

(8) Îşi pot depune candidatura pentru alegeri în organele de conducere ale federaţiei,
membrii din organizaţiile sindicale afiliate la FNSAR., organizaţii sindicale care nu au fost
sancţionate în ultimii 4 ani.

Art. 21. Lucrările Congresului Naţional sunt organizate de Biroul Executiv si sunt
prezidate de Preşedinte sau de un membru al Biroului Executiv, desemnat.

 La fiecare sesiune a Congresului Naţional/Consiliului Naţional/Biroului Executiv se
numeşte  un  secretar  pentru  întocmirea  unui  proces  -  verbal  în  care  se  consemnează
problemele  analizate  şi  hotărârile  adoptate.  Procesul  -  verbal  se  semnează  de  cel  care  a
prezidat sedinţa, de secretarul desemnat şi de membrii Biroului Executiv.

Consiliul Naţional

Art. 22. (1) Consiliul Naţional este organul de conducere  cu caracter deliberativ şi
decizional  care  hotărăşte  măsurile  necesare  punerii  în  aplicare  a  rezoluţiilor  şi  hotărârilor
adoptate de Congresul Naţional. El este alcătuit din: 

 Preşedinţii organizaţiilor sindicale membre în FNSR.
(2)  In  situatia  in  care  presedintele  organizatiei  este  membru  in  BEX  al  FNSAR,
deleaga un membru din conducerea organizatiei sindicale cu drept de vot.
(3) In cazul in care presedintele organizatiei membre nu poate participa la Consiliul

National, poate delega un membru din conducerea organizatiei sindicale cu drept de vot .
            Art. 23. (1) Consiliul Naţional se întruneşte  trimestrial  în şedinţe ordinare şi ori de
câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.
           Consiliul National se convoacă de către Biroul Executiv al F.N.S.A.R., şi se întruneşte
trimestrial  (semestrial),  în  sesiunea  ordinară  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  în  sesiune
extraordinară. Data locul şi ordinea de zi se anunţă membrilor Federaţiei prin corespondenţă
şi prin mijloacele de informare electronice, cu 15 zile înainte de termenul stabilit. Odată cu
convocarea, se pun la dispoziţia membrilor Federaţiei ordinea de zi şi documentele supuse
dezbaterii.
           (2) Consiliul Naţional este statutar întrunit in prezenta a 2/3 din delegaţi cu drept de
vot, conform Art. 22.
           (3) În cazul în care nu se intruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut la alineatul (2), în
termen de de cel mult 15 zile se convoacă un nou Consiliu, care lucrează valabil în prezenţa a
cel puţin jumătate  plus unu din numărul delegaţilor cu drept de vot, conform Art. 22. În acest
caz hotărârile Consiliului se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de delegaţii cu
drept de vot prezenţi.
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(4) Consiliul National se intruneste la convocarea Biroului Executiv si este prezidat de
Preşedinte sau de un membru al Biroului Executiv, desemnat de presedinte.

(5) Consiliul National poate fi convocat în sesiune extraordinară la cererea a jumătate
plus una din organizatiile sindicale membre FNSAR. 
           Art. 24. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:

a. Adoptă ordinea de zi a Lucrărilor Consiliului;
b. Propune si hotaraste strategii ce contribuie la buna functionare a F.N.S.A.R. pana la

Congresul National.
c. Alege membrii interimari în Biroul Executiv, în locul celor care sunt vacantate din

diferite motive până la convocarea Congresului National.
d. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori şi activitatea financiară elaborată şi avizate de

Biroul Executiv;
e. Aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli propus de Biroul Executiv şi ratifică (anual)

execuţia Bugetului;
f. Hotărăşte sancţionarea organizaţiilor membre;
g. Hotărăşte afilierile la F.N.S.A.R. şi hotărăşte asupra excluderilor din F.N.S.A.R;
h. Hotărăşte  declansarea actiunilor de protest al F.N.S.A.R. la nivel national.
i. Convoacă Congresul Naţional în şedinţe extraordinare;
j. Aprobă/modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al organelor ce fac parte

din structura organizatorică F.N.S.A.R., statul de funcţii si cuantumul remuneratiei
personalului de executie, personal angajat şi contractual.

k. Stabileste componenta delegatilor sau comisiilor cu caracter lucrativ desemnate in
vederea solutionarii situatiilor aparute.

l. Hotaraste asupra cuantumului cotizatiei membrilor componenti ai F.N.S.A.R.
m. Hotărăşte  amanarea  platii  cotizatiei  pentru  motive  intemeiate  prin  dovezi

justificative ce nu poate depasi doua luni/an. 
n. Hotărăste completarea componentei Biroului Executiv si a Comisiei de Cenzori, în

următoarele  cazuri:  demisie,  deces,  condamnare  pentru  fapte  penale,  limitare  în
exercitiul  drepturilor  civile,  dobândirea  de functii  incompatibile  cu cele  detinute,
functii vacante sau vacantate din motive de fortă majoră.

Art. 25.  (1)  Consiliul Naţional adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simplă
din numărul delegaţilor cu drept de vot, conform Art. 22.

(2) Alegerile pentru posturile vacantate se fac respectând procedurile prevăzute de Art.
20, alin (3) si (4).

Art.  26. La propunerea  membrilor  Consiliului  Naţional  poate  interveni  suspendarea
mandatelor celor aleşi precum şi suspendarea cenzorului/comisiei de cenzori, în următoarele
situaţii:

a.dovedeşte inactivitate în cadrul F.N.S.A.R.;
b. încalcă prevederile Statutului Federaţiei;
c.încalcă obligaţiile care îi revin.
d. prejudicierea imaginii F.N.S.A.R.
Art.  27. Lucrările  Consiliului  Naţional  sunt  organizate  de  Biroul  Executiv  şi  sunt

prezidate de Preşedinte sau de un membru al Biroului Executiv, desemnat de presedinte. 

Biroul Executiv

Art. 28. (1) Biroul Executiv este organul executiv permanent ce realizează conducerea
operativă a F.N.S.A.R. şi aduce la îndeplinire rezoluţiile şi hotărârile Congresului Naţional şi
Consiliul Naţional.

(1) Biroul Executiv este alcătuit din:
a. Preşedinte;
b. Prim-Vicepresedinte 
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c. Secretar General;
d. 4 Vicepreşedinţi; 
Art.  29.  (1)  Membrii  Biroului  Executiv  sunt  aleşi  de  Congresul  Naţional  pentru  o

perioadă  de  patru  ani.  Pe  durata  mandatului  membrii  Biroului  Executiv  pot  desfaşura
activitate permanentă la F.N.S.A.R.

Pierderea  calităţii  de  preşedinte  de  organizaţie  sindicală  membră  afiliată,  duce  la
încetarea de drept a calităţii de membru al Biroului Executiv din cadrul F.N.S.A.R. În cazul
demisiei sau suspendării unui membru al Biroului Executiv, Consiliul Naţional al F.N.S.A.R.
poate  numi  interimar  un  reprezentant  legal  (preşedinte)  din  rândul  organizaţiilor  membre
afiliate.

La şedintele Biroului Executiv pot participa fără drept de vot şi alţi reprezentanţi legali
ai organizaţiilor membre.

(2) Pe  durata  mandatului,  membrii  Biroului  Executiv,  vor  beneficia  de  decontarea
cheltuielilor  de  deplasare  si  reprezentare,  care  au  fost  efectuate  în  interesul
F.N.S.A.R. conform legislatiei in vigoare si reglementarilor proprii.

(3) Remunerarea,  cat  si  cuantumul  acesteia  se  stabilesc  de  Consiliul  National  si  se
preved in BVC.

(4) Preşedintele îşi desfăşoară activitatea permanent.
Art. 30. Biroul Executiv se întruneşte trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la

convocarea Presedintelui sau la propunerea a 1/3 din membrii sai. Prezenţa este obligatorie,
Biroul Executiv având dreptul ca în caz de absenţe nejustificate in mod repetat  a unui(or)
membru(ii) să propună Consiliului Naţional excluderea din Biroul Executiv.
1)  Biroul Executiv se întruneşte  ori de cate ori este nevoie sau în şedinţe extraordinare la
convocarea Preşedintelui/la propunerea a 1/3 din membrii Biroului Executiv;

2) Calitatea de membru ales în Biroul Executiv se pierde odată cu pierderea calităţii de
organizaţie membră a F.N.S.A.R.. În acest caz, Consiliul Naţional va alege o altă persoană din
rândul  reprezentanţilor  legali  ai  organizaţiilor  membre,  care  să  aibă  calitatea  de  membru
interimar în Biroul Executiv.
3) Şedinţele Biroului Executiv se pot desfăşura şi prin altă modalitate de întrunire, respectiv
prin telefon/e-mail, etc.
           4) Pe durata mandatului, preşedintele/orice membru al Biroului Executiv, poate fi plătit
din  fondurile  F.N.S.A.R.,  cu  suspendarea  din  funcţia  deţinută  în  cadrul  unităţii  unde  îşi
desfăşoară activitatea.

   5) Membrii  Biroului Executiv ai   F.N.S.A.R trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

a. să aibă o vechime de 2 ani neîntreruptă în F.N.S.A.R.
b. să reprezinte organizaţia membră (preşedinte).
c. să nu deţină funcţii în conducerea unui partid politic.
d. să nu fi suferit condamnări penale.
Art. 31. (1) Biroul Executiv este statutar întrunit în prezenţa a 2 / 3 din membri.

(2) Biroul Executiv adoptă decizii cu majoritate simplă a celor prezenţi.
Art. 32. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
a. Organizează Congresul si  Consiliile Naţionale;
b. Adoptă ordinea de zi a şedinţelor;
c. Ordinea de zi va fi întocmită de Biroul Executiv şi va include orice teme cerute de

1/3 din membrii săi care va fi adăugată la invitatiile scrise, care trebuie trimise cu cel
putin  15  zile  înaintea  întrunirii.  Orice  alte  teme pot  fi  adăugate  ordinii  de  zi  la
începutul sedintei la cererea oricărei organizaţii membre.

d. Informarea organizaţiilor membre asupra hotararilor sedintelor Biroului Executiv;
e. Îndeplineşte hotărârile Congresului/Consiliului Naţional, elaborând planuri concrete

de acţiune;
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f. Convoacă Congresul/ Consiliul Naţional si  Comisia de Cenzori, Prezintă activitatea
sa Congresului Naţional şi Consiliului Naţional;

g. Întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli.  Avizează BVC-ul şi analizează lunar
activitatea  financiară  a  Federaţiei.  Întocmeşte  Regulamentul  de  organizare  şi
funcţionare şi statul de funcţiuni şi le supune spre aprobare Consiliului Naţional. 

h. Avizează raportul de activitate financiară ;
i. Asigura informarea organizatiilor membre asupra tuturor problemelor curente de pe

agenda de lucru a F.N.S.A.R;
j. Răspunde  de  administrarea  patrimoniului  F.N.S.A.R.,  elaborează  regulamente,

hotărâri/decizii, analizează petiţiile şi rapoartele organizaţiilor membre.
k. Promovează şi apără interesele organizaţiilor membre, coordonand actiunile decise

de F.N.S.A.R. la nivel national;
l. Stabileste  prin  delegare  reprezentanţi  la  sedintele  organizatiilor  membre  la

solicitarile organizatiilor sindicale componente, cu suportarea de catre solicitant a
cheltuielilor ocazionate de aceasta deplasare.

m. Numeşte purtătorul de cuvânt al Federaţiei, care va reprezenta Federaţia în relaţia cu
mass-media (presă, radio, televiziune).

n. Deleaga reprezentanti legali pentru a participa la sedinte, consfatuiri etc;
o. Poate solicita Consiliului Naţional convocarea Congresului Naţional extraordinar; 
p. Aproba incheierea de catre presedinte a intelegerilor juridice referitoare la angajarea

de personal contractual F.N.S.A.R. 
q. Organizează activitatea departamentelor funcţionale;
r. Efectueaza  studii  şi  analize  privitoare  la  modul  în  care  se  respectă  drepturile

salariaţilor,  protecţia şi igiena muncii, condiţiile corespunzătoare privind securitatea
şi sănătatea în muncă şi asigurarea protecţiei liderului de sindicat şi a activiştilor
sindicali, atât pe durata mandatului cât şi după expirarea acestuia.

         
Art. 33.  Membrii Biroului Executiv au următoarele atrbuţii:

(1) Preşedintele, are următoarele atribuţii:
a. Reprezintă Federaţia pe plan naţional şi internaţional;
b. Reprezintă Federaţia în relaţiile cu autoritătile publice centrale;
c. Angajează  Federaţia  în  raporturi  juridice  în  limita  mandatului  încredinţat  de

Congres/Consiliu National si Biroul Executiv;
d. Negociaza si încheie CCM la nivel de ramura sanitara;
e. Încheie contracte individuale de muncă şi convenţii civile;
f. Conduce şi coordonează activitatea Biroului Executiv;
g. Prezidează Lucrările Congresului Naţional şi Consiliului Naţional;
h. Participă  în  cadrul  structurilor  naţionale  şi  internaţionale  în  vederea  susţinerii

intereselor  sindicatelor  pe lângă instituţii  naţionale  şi  internaţionale  (financiare,
juridice şi /sau politice);

i. Reprezinta  F.N.S.A.R. in cazul încălcărilor drepturilor şi libertăţilor sindicale, în
cazurile raportate de organizaţiile membre;

j. Elaborarea  şi  susţinerea  de  amendamente  şi  proiecte  de  legi,  cât  şi  ordine  de
miniştri;

k. Răspunde de imaginea Federaţiei;
l. Organizează şi coordonează, impreuna cu Biroul Executiv, activităţile de protest la

nivel national.
m. Comunicarea  cu  opinia  publică  şi  grupuri  ţintă,  elaborarea  şi  transmiterea

mesajelor;
n. Duce la indeplinire alte sarcini incredintate, sub rezerva legalitatii acestora.
o. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. 
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(2)  Prim - vicepresedintele are urmatoarele atributii:
a. Preia  atribuţiile  preşedintelui  când  este  delegat  de  acesta  sau  in  situatii

exceptionale (demisie ad-hoc, deces, etc.).
b. Negociaza si încheie CCM la nivel de ramura sanitara.
c. Comunicarea  permanentă  cu  reprezentanţii  mass-media  în  vederea  mediatizării

iniţiativelor,  acţiunilor  sindicale  şi  lansarea  de  campanii  în  mass-media  pentru
atingerea unor obiective  sindicale;

d. Coordonează departamente şi grupuri de lucru;
e. Coordonează  Lucrările  Congresului  Naţional,  Consiliului  Naţional  şi  Biroului

Executiv in lipsa presedintelui cu delegare de catre acesta;
f. Elaborarea  şi  susţinerea  de  amendamente  şi  proiecte  de  legi,  cât  şi  ordine  de

miniştri;
g. Coordoneaza si monitorizeaza activitatea vicepresedintilor.
h. Răspunde de imaginea Federaţiei;
i. Duce la indeplinire alte sarcini incredintate, sub rezerva legalitatii acestora;
j. Comunicarea  cu  opinia  publică  şi  grupuri  ţintă,  elaborarea  şi  transmiterea

mesajelor.

 (3) Secretarul General are următoarele atribuţii:
a. Organizare, comunicare interna şi externă, media, purtător de cuvânt;
b. Preluarea şi gestionarea informaţiei interne şi externe;
c. Elaborarea,  tipărirea,  distribuirea  materialelor  informative  impreuna  cu

secretariatul Federatiei;
d. Răspunde de imaginea Federaţiei.
e. Crearea şi administrarea unei baze de date privind structura naţională a Federaţiei;
f. Duce la indeplinire alte sarcini incredintate sub rezerva legalitatii acestora.

(4) Vicepreşedintii au urmatoarele atributii :
a. Urmăresc încheierea CCM la nivelul unitatilor si la cererea organizatiilor membre;
b. Participa la desfasurarea activitatii interne a Federaţiei;
c. Organizarea de cursuri de formare sindicala pentru membrii F.N.S.A.R.
d. Crearea şi administrarea unei baze de date privind CCM ramură şi naţional;
e. Susţinerea de programe pe termen lung şi  mediu privind reabilitarea sectorului

sanitar (Serviciile de Ambulanţa) la nivel de Ministerul Sănătăţii;
f. Participarea  în  cadrul  structurilor  naţionale  pentru  susţinerea  intereselor  din

domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
g. Răspunde de imaginea Federaţiei;
h. Negocierea politicilor salariale la nivel de ramură;
i. Acordarea,  la  cerere,  de  asistenţă  privitor  la  organizare  şi  asistenţă  financiară

organizaţiilor membre şi organizaţiilor teritoriale;
j. Creerea  şi  administrarea  unei  baze  de  date  referitoare  la  situatia  respectarii

drepturilor salariale la nivel national.
k. Acordarea,  la  cerere,  de  asistenţă  juridică  în  conflictele  şi  litigiile  de  muncă

apărute la nivelul Federaţiei cât şi la sindicatele membre;
l. Crearea şi administrarea unei baze de date privind litigiile şi conflictele de muncă

(istoric, rezolvare) pentru a putea fi folosită de organizaţiile membre;
m. Duc la indeplinire alte sarcini incredintate, sub rezerva legalitatii acestora.

Art. 34. Desemnarea reprezentanţilor F.N.S.A.R. în toate organismele la care Federaţia
este parte,  trimiterea de reprezentanţi  F.N.S.A.R.  la diferite  acţiuni  în ţară sau străinătate,
dintre membrii Biroului Executiv sau dintre persoanele ce fac parte din sindicatele membre,
vor fi făcute de catre Biroul executiv.
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Organizatiile sindicale membre

Art. 35. Organizatiile sindicale membre au urmatoarele drepturi si indatoriri in
cadrul F.N.S.A.R.:

(1) Respecta Statutul F.N.S.A.R.
(2) Asigura informarea membrilor de sindicat asupra activitatii si deciziilor F.N.S.A.R.
(3) Respecta obligatiile financiare asumate;
(4) Participă la toate formele de protest hotărâte de F.N.S.A.R.   

Art.  36. Organizatiile  judeţene  membre  păstrează  relaţia  cu  organizatiile   judeţene
membre ale confederatiei la care este afiliată F.N.S.A.R. cerând sprijinul în situaţia când are
nevoie. Cotizaţia către Confederaţia Naţională, se achită de către F.N.S.A.R.

Art.  37. (1)  Organizatiile  sindicale  membre  cu  personalitate  juridica  isi  pastreaza
autonomia si independenta, desfasurandu-si activitatea conform statutelor proprii.

2) Organizatia sindicala are dreptul să ceară şi să participe personal în toate cazurile,
atunci când se discută şi urmează a se lua o hotărâre la activitatea sa, fiind anunţată despre
aceasta cu cel puţin 10 zile înainte.

3) Organizatia  sindicala   afiliata  are dreptul,  să se adreseze cu cereri  sau propuneri
organelor de conducere ale Federaţiei.

4) Dreptul organizaţiilor membre de a folosi baza materială a Federaţiei.
5) Dreptul organizaţiilor membre  de a avea acces liber la toate informaţiile Federaţiei.

Comisia de cenzori

Art. 38.  Comisia de cenzori este organul de control financiar al  F.N.S.A.R. Ea este
alcătuită  din  3  membrii  alesi  de  Congresul  Naţional. Membrii  comisiei  de  cenzori  aleg
preşedintele comisiei.

(1) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a. Comisia de cenzori verifică gestiunea Federaţiei;
b. Prezinta rapoarte financiare Biroului Executiv,  Consiliului si Congresului

National;
c. Întocmeşte  rapoarte  asupra  activităţii  desfăşurate,  constatările  şi

propunerile.
(2) Durata mandatului pentru Comisia de Cenzori este de 4 ani. 
Art. 39. 1) Comisia de Cenzori se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la

convocarea Biroului Executiv sau la sesizarea scrisă a oricărei organizaţii membre F.N.S.A.R.
2) Revocarea cenzorului/comisiei de cenzori se face la propunerea Biroului Executiv şi

se transmite Consiliului Naţional spre aprobare si alegerea de noi membri.
In  cazul  demisiei  sau  suspendării  unui  membru  al  Comisiei  de  Cenzori,  Consiliul

Naţional al F.N.S.A.R. poate numi interimar din rândul organizaţiilor membre afiliate.

Cap.  V. Patrimoniul F.N.S.A.R

Art.  40. Patrimoniul  F.N.S.A.R.  este  alcătuit  din  bunuri  mobile,  bunuri  imobile  şi
mijloace băneşti. Sursele patrimoniului sunt:

(1) Cotizaţii lunare;
(2) Venituri realizate din activităţi proprii;
(3) Donaţii, sponsorizări şi alte surse.

Art.41. Patrimoniul F.N.S.A.R.este indivizibil şi netransmisibil.

Cap. VI. Cotizaţia
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Art. 42. (1) Cotizaţia   reprezintă  contribuţia   financiară  lunară  obligatorie a fiecărui
membru la veniturile  F.N.S.A.R. Cotizaţia se achită lunar sau cel mai tarziu trimestrial de
către fiecare organizaţie membră, în functie de numărul real de membri pe care îi are inscrişi
în organizaţie.

(2) Consiliul National stabileste cuantumul cotizatiei membrilor organizatiilor membre
in F.N.S.A.R.
(3)  Biroul Executiv poate mandata unul sau mai mulţi membri ai săi cu dreptul de a
verifica numărul de membri real din organizaţiile înscrise în F.N.S.A.R. Cheltuielile
de deplasare sunt suportate de către F.N.S.A.R.

Art.  43.  1) F.N.S.A.R.  va constitui  din cotizaţia  încasată  fondul  ce va fi  stabilit  de
Consiliul Naţional/Congresul  Naţional în caz de grevă/miting/protest. 

2) F.N.S.A.R. efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturi deschise la
Bancă/CEC.

Cap. VII. Sancţiuni

Art. 44.  Biroul Executiv sancţionează orice organizaţie membră cu suspendare pentru:
1. Neplata cotizaţiei timp de 3 luni; înainte de adoptarea hotărârii, Biroul Executiv va

solicita  reprezentantului  legal  al  organizaţiei  membre,  să comunice în scris,  în
termen de 3 zile de la comunicare, motivele care au întârziat plata cotizaţiei catre
F.N.S.A.R.

2. Actiune care prejudiciaza imaginea F.N.S.A.R.
Art. 45. Consiliul Naţional/Congresul Naţional exclude o organizaţie membră pentru:

1.Neplata cotizaţiei timp de 4 luni, din culpa organizatiei membre;
2.Afiliere la mai multe federaţii, sau confederaţii;
3. Încălcarea statutului F.N.S.A.R. in mod nejustificat;
4.Actiuni repetate ce prejudiciaza imaginea publica a F.N.S.A.R.  

Art. 46. (1) Biroul Executiv va transmite în termen de 15 zile deciziile de sancţionare la
sindicatele membre ale F.N.S.A.R.

(2) Organizaţiile  sancţionate  pot  face  contestaţie,  în  termen  de  30  de  zile  de  la
comunicare,  catre   Biroul  Executiv  care le  inainteaza  către  Consiliul  Naţional,  ale
cărui hotărâri sunt definitive şi executorii.

Cap. VIII. Dispoziţii finale

Art.  47.   F.N.S.A.R. are  personalitate  juridică,  cont  în  bancă  şi  stampilă  proprie.
F.N.S.A.R. poate avea însemne proprii (insigne, legitimaţii, drapel, imn, sigla,etc.).

Art.  48.  Federaţia  Naţională  Sindicală  Ambulanţa  din  România îşi  elaborează
reglementări proprii privind funcţionarea, organizarea  şi desfăşurarea Federaţiei precum şi
utilizarea mijloacelor materiale şi a fondurilor băneşti. 

Art. 49. Prezentul Statut a fost elaborat si aprobat de Congresul National al Federatiei
Nationale Sindicale „Ambulanta” din Romania din data de 08 decembrie 2016.
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