FEDERAŢIEA NAŢIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ, A BAUTURILOR, TUTUNULUI SI RAMURI CONEXE
SINDALIMENTA

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Bauturilor,
Tutunului si Ramuri Conexe SINDALIMENTA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Federaţiea Naţionala a Sindicatelor din Industria Alimentară, a
Bauturilor, Tutunului si Ramuri Conexe SINDALIMENTA se organizează şi
funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.54/2003, ale Statutului propriu, precum şi ale
prezentului Regulament.
Art.2. Prezentul Regulament stabileşte ansamblul regulilor generale şi
particulare aplicabile în ceea ce priveşte structura organizatorică a federatiei, drepturile şi
obligaţiile organizaţiilor sindicale componente, modul de desfăşurare a activităţii şi
atribuţiile organelor de conducere ale federaţiei, precum şi a Comisiei de cenzori.
Art.3. Activitatea federatiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile statutului
propriu, ale prezentului Regulament şi în conformitate cu rezoluţiile şi hotărârile
adoptate de către organele de conducere ale federaţiei.
CAPITOLUL II
STRUCTURA SINDALIMENTA
Art.4. Federatia are în structura sa organizaţii sindicale şi organisme de lucru, astfel:
a) organizaţiile sindicale, în conformitate cu prevederile legii sunt :
• sindicatele de bază care funcţionează conform legii;
• sindicatele teritoriale, constituite la nivelul judeţelor şi
Municipiului Bucureşti din salariaţii societăţilor în interiorul
cărora nu pot fi organizate structuri sindicale;
b) organismele de lucru sunt:
• Congresul;
• Consiliul National;
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Biroul Executiv;
Biroul Operativ;
Comisia de cenzori;
consiliile liderilor sindicatelor din industria alimentară, a
băuturilor, tutunului şi ramuri conexe de la nivelul celor 8 regiuni
de dezvoltare economică;
• Comisia de femei;
• Comisia de tineret.

•
•
•
•

CAPITOLUL III
ORGANELE DE CONDUCERE
Art.5. Conducerea federatiei se realizează prin organele sale de conducere care sunt
următoarele:
a)
Congresul;
b)
Consiliul Naţional;
c)
Biroul Executiv;
d)
Biroul Operativ;
Art.6.
a)

b)
c)

Art.7.
a)

b)
c)

d)

Congresul este organul suprem de conducere şi este constituit din membrii
Consiliului Naţional şi alţi delegaţi stabiliţi de Biroul Executiv, conform
normei de reprezentare.
Nominalizarea reprezentantilor este stabilita prin listele depuse de
sindicatele afiliate.
Listele nu pot fi modificate decat in baza cererilor scrise depuse de
sindicatele afiliate.

Congresul se întruneşte în sesiuni ordinare la un interval de 5 (cinci) ani şi
sesiuni extraordinare ori de câte ori este necesar la cererea majorităţii simple
a sindicatelor membre, la hotărârea Consiliului Naţional`
Congresul este statutar constituit daca intrunesc 2/3 din numarul total al
delegatilor.
In cazul in care nu se intruneste numarul necesar de participanti, se face o
noua convocare in termen de maxim 30 zile, iar Congresul este statutar
indiferent de numarul celor prezenti.
Locul, data organizării, ordinea de zi şi durata congresului se stabilesc cu cel
puţin 30 de zile înainte şi se comunică sindicatelor membre de către
conducerea federaţiei.

Art.8. Modul de organizare şi desfăşurare al Congresului se stabileşte prin Norme
metodologice adoptate de către Biroul Executiv.
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Art.9. Consiliul Naţional al federaţiei este organul de reprezentare şi conducere al
federaţiei, între două Congrese şi este constituit din membrii Biroului Executiv,
presedintii sindicatelor membre, presedintele comisiei de femei si presedintele comisiei
de tineret.
Consiliul Naţional este statutar constituit dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate din
numărul membrilor săi.
Consiliul Naţional al federaţiei se întruneşte în sesiuni semestriale sau ori de câte ori
este nevoie la cererea a 2/3 din membrii Biroului Executiv al federaţiei.
Art.10. Convocarea Consiliului Naţional va cuprinde locul, perioada desfăşurării,
precum şi proiectul ordinii de zi, care sunt stabilite de către Biroul Executiv.
Art.11. In situaţia în care Consiliul Naţional nu este statutar întrunit, se va face o
nouă convocare într-un termen de maxim 30 de zile şi este statutar indiferent de
numărul celor prezenţi.
Art.12. Pentru buna desfăşurare a lucrărilor se va constitui un secretariat care va fi
coordonat de către secretarul general adjunct al federaţiei.
Art.13. Lista cu membrii Consiliului National şi prezenţa acestora la lucrări se vor
depune la Secretariatul Consiliului National.
In situaţii temeinic motivate, dacă liderul sindicatului membru al federaţiei nu poate
participa la lucrări, va mandata in scris o altă persoană din cadrul organului de conducere
al sindicatului pentru a participa la lucrări cu drept de vot.
In aceste situaţii persoana mandatată va depune la Secretariatul general documentul de
reprezentare, anterior începerii lucrărilor.
Art.14. In ziua şi la ora menţionată în convocare, lucrările Consiliului General se vor
deschide şi conduce de către preşedintele federatiei, iar în cazul în care acesta lipseşte de
către presedintele executiv.
Art.15. La începutul lucrărilor, secretarul general adjunct va verifica prezenţa
participanţilor, comunicând numărul total al celor prezenţi şi va constata respectarea
prevederilor statutului şi a prezentului regulament.
Art.16. Preşedintele va supune spre aprobare Consiliului National ordinea de zi, aşa
cum a fost stabilită de către Biroul Executiv. Ordinea de zi se aprobă prin vot deschis, cu
cel puţin jumătate plus unu din numărul total al celor prezenţi cu drept de vot.
Art.17. Pentru buna desfăşurare a lucrărilor se va constitui un secretariat pentru
redactarea procesului verbal si/sau se va proceda la inregistrarea audio-video a lucrărilor.
Secretariatul este format din 2(două) persoane.
Art.18. Procesul verbal va cuprinde.
a)
îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul de desfăşurare al
Consiliului National;
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numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi din numărul total al acestora;
dezbaterile în rezumat;
hotărârile adoptate, cu specificarea numărului de voturi exprimate „pentru”,
„împotrivă” si „abţineri”
In situaţia în care nu există voturi „împotrivă” si/sau „abţineri” se va consemna că
hotărârea s-a adoptat în unanimitate.
Dacă există voturi „împotrivă” si/sau „abţineri” se va preciza nominal denumirea
organizaţiei sindicale şi a reprezentantului acesteia.
b)
c)
d)

Art.19.
(1). Procesul verbal se semnează la final de către membrii secretariatului şi se
contrasemnează de către Secretarul general.
(2). In situaţia în care procesul verbal se consemnează într-un registru, se va întocmi şi
un exemplar dactilografiat semnat pentru conformitate cu originalul de către secretarul
general al federaţiei.
(3). Prin grija secretarului general adjunct, hotărârile şi documentele care au făcut
obiectul dezbaterii vor fi îndosariate şi arhivate.
(4). Hotărârile vor fi semnate de către preşedintele federaţiei şi contrasemnate de către
secretarul general.
Art.20. Hotărârile Consiliului National se adoptă de regulă prin vot deschis cu
excepţia sancţiunilor pentru cei aleşi în Biroul Operativ al federaţiei, care se adoptă prin
vot secret.
Art.21. Hotărârile Consiliului National se adoptă cu 2/3 din delegatii prezenţi cu drept
de vot, cu excepţia prevederilor special menţionate în Statutul federaţiei.
Art.22. Liderii sindicatelor care nu au platit cota la federatie pe ultimile 2
luni nu au drept de vot.
Art.23. In timpul votării nu se acordă delegaţilor dreptul de a lua cuvântul.
Art.24. Numărarea voturilor se efectuează de către secretarul general adjunct. După
supunerea la vot şi numărarea voturilor secretarul general adjunct va anunţa cu voce tare
rezultatul votării, care se va consemna în procesul verbal.
Art.25. Hotărârile adoptate de Consiliul National, cu respectarea prevederilor
Statutului şi ale prezentului Regulament, sunt obligatoriu de respectat şi de cei care nu au
luat parte la adoptarea lor sau nu au votat „pentru”.
Art.26. Hotărârile Consiliului National contrare prevederilor legale, sau ale statutului
federaţiei pot fi contestate in instanta sau în faţa Congresului de către oricare membru al
Consiliului National.
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Art.27. Biroul Executiv al federaţiei este organul de conducere care asigură
aplicarea hotărârilor Consiliului National, şi adoptarea măsurilor necesare în vederea
desfăşurării activităţii federaţiei, între sesiunile Consiliului National.
a)
Biroul Executiv este alcătuit din membrii Biroului Operativ şi maxim 20 de
membrii reprezentand organizatii sindicale ale subramurilor de activitate,
desemnaţi de către sindicatele din respective.
b)
La sedintele Biroului Executiv pot participa si invitati, fara drept de vot.
c)
Este interzisa reprezentarea prin mandat de alta persoana decat cea aleasa.
d)
Se întruneşte o data la doua luni în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este
necesar în şedinţe extraordinare la cererea expresă a majorităţii simple din
numărul membrilor săi.
e)
Este statutar constituit dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate din membrii
săi şi adoptă hotărâri cu 2/3 din numarul membrilor prezenţi cu drept de vot.
Art.28. Statutaritatea se stabileşte odată cu aprobarea ordinei de zi .
După acest moment, membrii absenţi sau cei care părăsesc în cursul dezbaterilor
şedinţa nu au drept de contestare.
Art.29. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor statutare
preşedintele deschide şedinţa şi supune aprobării ordinea de zi. Ordinea de zi se adoptă
prin vot deschis cu cel puţin 2/3 din numarul membrilor prezenţi cu drept de vot.
Art.30. Proiectul ordinei de zi a Biroului Executiv se stabileşte de către Biroul
Operativ, urmare şi a propunerilor membrilor Biroului Executiv.
Art.31. In cazul în care adoptarea anumitor hotărâri necesită cunoaşterea unor
documente, secretarul general adjunct va asigura tuturor membrilor Biroului Executiv,
înainte de desfăşurarea şedinţei mapa de şedinţă cu documentele aferente.
Art.32. Dacă este necesar, Biroul Executiv va putea decide ca la şedinţă, să fie prezent
oricare dintre salariaţii neeligibili ai federaţiei.
Art.33. Procesul verbal va fi consemnat într-un registru, de către secretarul general
adjunct sau de catre o altă persoană desemnată de Biroul Executiv Naţional, în care se va
menţiona:
a)
îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul de desfăşurare a şedinţei;
b)
prezenţa membrilor Biroului Executiv cu precizarea numelui şi prenumelui
celor prezenţi;
c)
dezbaterile în rezumat;
d)
hotărârile adoptate;
e)
procesul verbal va fi semnat de catre toti membrii Biroului Executiv prezenti.
Art.34. Prin grija secretarului general adjunct, hotărârile şi documentele ce au făcut
obiectul dezbaterii vor fi îndosariate şi arhivate.
Hotărârile vor fi semnate de către preşedintele federaţiei şi contrasemnate de către
secretarul general.
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Art.35. Hotărârile Biroului Executiv se adoptă prin vot deschis, cu excepţia
sancţiunilor celor aleşi în Biroul Operativ al federaţiei care se adoptă prin vot secret.
Art.36. Rezultatul votului pentru fiecare hotărâre care este supusă aprobării, se va
consemna în registrul de şedinţe, cu menţionarea expresă a voturilor „pentru”, „abţineri”
si „împotrivă” şi nominal modul în care votează membrii.
Art.37. Hotărârile adoptate de Biroul Executiv cu respectarea prevederilor Statutului
şi ale prezentului Regulament sunt obligatoriu de respectat şi de catre cei care nu au luat
parte la adoptarea lor sau nu au votat „pentru”.
Art.38. Hotărârile Biroului Executiv, contrare legii sau a Statutului federaţiei pot fi
contestate în instanta sau in faţa primului Consiliu General, de către oricare dintre
membrii Biroului.
Art.39. In cazul în care locurile din Biroul Executiv devin vacante, din diferite
motive legale şi temeinic justificate, Consiliul General va desemna noi membri, în
componenţa sa, la propunerea Biroului Executiv.
Art.40. La şedinţele Biroului Executiv pot participa cu statut de observator şi alţi
reprezentanţi ai sindicatelor membre.
Art.41. Membrii Biroului Executiv se repartizeaza pe sindicate si zone
pentru a aduce la cunostinta hotararile sale, verificarea respectarii
Statutului si pentru preluarea problemelor cu care se confrunta sindicatele.
Membrii Biroului Executiv vor prezenta in scris in cadrul sedintelor un
raport al activitatii depuse de la ultima sedinta a B.Ex. la care au participat.
Art.42. Biroul Operativ este organul de conducere operativă a federaţiei şi este
compus din cel mult 12 membri, după cum urmează: preşedinte, preşedinte executiv,
secretar general, secretar general adjunct şi maxim 8 vicepreşedinţi.
Vicepreşedinţii nu sunt salariaţi ai federaţiei cu contract individual de muncă.
Art.43. Biroul Operativ lucrează în plen lunar sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui federaţiei.
De regulă şedinţele ordinare ale Biroului Operativ se desfăşoară la aceeaşi dată si in
acelasi loc cu şedinţele Biroului Executiv.
Art.44. Sedinţa este statutară dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din
membrii săi, iar hotărârile se adoptă cu 2/3 din numarul celor prezenţi cu drept de vot.
Art.45. Pentru modalitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor se aplică în mod
corespunzător prevederilor art.27 - 38 din prezentul Regulament.
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Art.46. Preşedintele, presedintele executiv sau alt membru al Biroului Operativ, care
îl înlocuieşte pe acesta şi care conduce lucrările organelor de conducere a federatiei,
veghează la respectarea prezentului Regulament şi la menţinerea ordinii în sala în care se
desfăşoară lucrările Consiliului General.
Art.47. Participanţii iau cuvântul cu încuviinţarea preşedintelui de sedinta.
Limbajul folosit în cadrul luărilor de cuvânt şi al dezbaterilor trebuie să fie civilizat,
fiind interzisă proferarea de insulte, atât prin luarea cuvântului în cadrul lucrărilor cât şi
prin discuţiile purtate cu ceilalţi participanţi.

CAPITOLUL IV
PRESEDINTELE, PRESEDINTELE EXECUTIV, SECRETARUL GENERAL
SI SECRETARUL GENERAL ADJUNCT

Art.48. Preşedintele reprezintă federaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi/sau juridice,
cu organizaţiile interne şi internaţionale în virtutea statutului şi a mandatului care îi este
încredinţat de către organele de conducere.
Preşedintele răspunde de buna funcţionare a federaţiei.
Art.49. In exercitarea mandatului său preşedintele:
a)
conduce şi coordonează lucrările Biroului Operativ, Biroului Executiv,
Consiliului National şi ale Congresului federaţiei;
b)
reprezintă interesele federaţiei la nivel de confederaţie sindicală, patronat,
instituţii ale statului şi mass-media;
c)
angajează patrimoniul federaţiei în raporturile cu terţe persoane fizice şi/sau
juridice, conform prevederilor legale, ale statutului şi a hotărârilor organelor de
conducere;
d)
îndeplineşte orice alte atribuţii legale şi/sau statutare încredinţate.
Art.50. In exercitarea atribuţiilor precizate la art.49, preşedintele emite decizii.
Art.51. Modul concret de realizare de către preşedintele federaţiei a atribuţiilor sale,
precum şi detalierea activităţilor ce trebuie desfăşurate în cadrul acestor atribuţii vor fi
stabilite de către Biroul Executiv prin fişa funcţiei (postului).
Art.52. In situaţia în care din motive întemeiate, preşedintele nu-şi mai poate îndeplini
atribuţiile, până la primul Congres ordinar sau extraordinar, Biroului Executiv va delega
competenţele în ordine ierarhică presedintelui executiv, respectiv secretarului general.
Art.53. Presedintele executiv asigură şi coordonează activitatea care îi este atribuită
prin prezentul Regulament şi îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.
Art.54. Presedintele executiv are în principal următoarele atribuţii:
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a)
propune proiectul programului de activitate al federaţiei;
b)
coordonează activităţile din domeniul profesional şi social şi răspunde de
activitatea educaţională;
c)
tine legatura cu organizatiile sindicale internationale, la care federatia este
afiliata;
d)
se ocupă de soluţionarea revendicărilor sindicatelor, prezintă concluzii şi
propuneri de soluţionare către Biroul Executiv.
Art.55. Modul concret de realizare de către Presedintele executiv al federaţiei a
atribuţiilor sale precum şi detalierea activităţilor ce trebuie desfăşurate în cadrul acestor
atribuţii vor fi stabilite de către Biroul Executiv prin fişa funcţiei (postului).
Art.56. Secretarul general are următoarele atribuţii:
a)
urmăreşte pregătirea şi asigură transmiterea tuturor documentelor necesare
desfăşurării şedinţelor organelor de conducere ale federaţiei;
b)
organizează evidenţa la zi a tuturor hotărârilor organelor de conducere ale
federaţiei şi urmăreşte modul în care acestea sunt puse în practică, informând Biroul
Executiv;
c)
coordonează politica de extindere a federatiei, prin afilierea de noi organizaţii
sindicale şi implicit creşterea numărului membrilor de sindicat.
Art.57. Modul concret de realizare de către secretarul general al federaţiei a
atribuţiilor sale precum şi detalierea activităţilor ce trebuie desfăşurate în cadrul acestor
atribuţii vor fi stabilite de către Biroul Executiv prin fişa funcţiei (postului).
Art.58. Secretarul general adjunct are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte modul în care sindicatele respectă obligaţiile pe care şi le-au asumat faţă de
federaţie, prevederile Statutului - inclusiv plata cotizaţiei si tine legatura cu acestea;
b) raspunde de intocmirea materialelor ce urmeaza a fi prezentate organelor de conducere
ale federatiei;
c) raspunde de trimiterea in teritoriu a materialelor de sedinta, in cazul in care liderii
respectivelor sindicate nu au fost prezenti la lucrari, precum si de transmiterea tuturor
materialelor necesare desfasurarii activitatii, in conformitate cu dispozitiile primite.
Art.59. Modul concret de realizare de către secretarul general adjunct al federaţiei a
atribuţiilor sale precum şi detalierea activităţilor ce trebuie desfăşurate în cadrul acestor
atribuţii vor fi stabilite de către Biroul Executiv prin fişa funcţiei (postului).

CAPITOLUL V
COMISIA DE CENZORI
Art.60. Comisia de cenzori se alege prin vot secret de către Congresul federaţiei şi
este formată din 3 membri cu pregătire economică şi/sau juridică, care sunt reprezentanţi
ai organizaţiilor sindicale afiliate la federaţie.
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Art.61. Preşedintele comisiei este ales direct pe funcţie de către Congres, iar ceilalţi
membri ai comisiei sunt desemnaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.
Membrii comisiei sunt aleşi pentru un mandat de 5 ani, iar la expirarea acestuia pot
candida pentru un nou mandat.
Art.62. Preşedintele comisiei participă la lucrările Congresului, sesiunile Consiliului
Naţional precum şi la şedinţele Biroului Executiv cel puţin seimestrial.
Art.63. Comisia efectuează verificări cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este
solicitată, urmând a întocmi un proces verbal şi raport cu ocazia fiecărei verificări.
Preşedintele comisiei va prezenta raportul şi va informa cu privire la activitatea
comisiei, Congresul sau Consiliul Naţional al federaţiei.
Art.64. Atributiile Comisiei de Cenzori sunt stabilite prin Statut.

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE LUCRU
Art.65. Conducerea federatiei se realizează prin organele sale de lucru care sunt
următoarele:
a) Comisia de femei;
b) Comisia de tineret.
Art.66. Cele doua comisii isi desemneaza in mod liber presedintii, isi elaboreaza
norme si reglementari proprii, conforme Statutului federatiei.

CAPITOLUL VII
SANCTIUNI
Art.67. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare de către organizaţiile sindicale
membre se pot aplica următoarele sancţiuni:
a)
atenţionare;
b)
suspendare;
c)
excludere.
Art.68. Organele competente de a decide sancţiunile sunt :
a)
Biroul Executiv în cazul atenţionării;
b)
Consiliul Naţional în cazul excluderii
- excluderea poate fi solicitată în scris Consiliului Naţional al federaţiei de oricare
din sindicatele membre sau de Biroul Executiv;
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- împotriva hotărârii Consiliului Naţional al federaţiei, organizaţia sindicală
exclusă poate face apel la Congres. Până la adoptarea hotărârii definitive de
către Congres, drepturile şi îndatoririle organizaţiei sancţionate sunt suspendate;
c) suspendarea intervine de drept în situaţia în care organizaţia sindicală membră
nu a plătit cotizaţia timp de 3 luni consecutiv.
Art.69. Sancţiunile se solicită printr-o cerere scrisă şi motivată care se înregistrează la
sediul federaţiei.
Art.70. Membri aleşi în organele de conducere ale federaţiei pot fi suspendati la
solicitarea Biroului Executiv în următoarele cazuri:
a)
când încalcă prevederile Statutului;
b)
când se săvârşeşte o infracţiune;
c)
când se încalcă grav disciplina sindicală;
d)
când se încalcă repetat cu vinovăţie obligaţiile sindicale;
e)
când se aduce atingere imaginii federaţiei;
f)
când nu mai poate îndeplini calitatea de membru de sindicat conform
prevederilor legale şi statutare sau când devine patron sau asociat la o societate
comercială cu capital privat;
g)
când părăseşte un sindicat care este membru al federaţiei;
h)
când dovedeşte inactivitate sau lipsa capacităţii de exercitare a mandatului.
Art.71. Competenţa de a se pronunţa asupra suspendarii membrilor Biroului Operativ
si Biroului Executiv, revine acestuia din urma, iar in cazul suspendarii membrilor
Consiliului National, competenta revine acestui organ.
Art.72. Membrii Biroului Operativ şi Comisiei de Cenzori pot fi revocaţi din funcţie
de către Congresul ordinar sau extraordinar.

CAPITOLUL VIII
PATRIMONIUL FEDERATIEI
Art.73. Patrimoniul federatiei este indivizibil şi nu poate fi împărţit între organizaţiile
sindicale membre, ci utilizat numai potrivit intereselor membrilor de sindicat.
Art.74. Patrimoniul federatiei se constituie din următoarele resurse:
a)
cotizaţiile organizaţiilor sindicale componente;
b)
dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în
condiţiile legii;
c)
venituri din activitatea unor unităţi proprii;
d)
donaţii, sponsorizări, legate;
e)
alte surse legale de venit.
Din patrimoniul federaţiei fac parte de asemenea bunurile mobile şi imobile dobândite
potrivit legii.
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CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE
Art.75. In raporturile cu terţii, calitatea de membru al Biroului Operativ, Biroului
Executiv sau de salariat al federaţiei, precum şi funcţia îndeplinită, se dovedeşte cu
legitimaţia individuală.
Art.76. Constituie parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare şi
Funcţionare următoarele anexe:
a)
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Liderilor
Sindicatelor din Industria Alimentară din Judeţe – Anexa nr.1.
b)
Norme interne privind premiile, indemnizaţiile şi plata colaboratorilor –
Anexa nr.2.
c)
Regulamentul privind constituirea şi administrarea fondului de solidaritate –
Anexa nr.3.
d)
Regulamentele de functionare ale comisiilor de femei si tineret.
Art.77. Alte anexe la prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, vor putea să
fie adoptate de către Consiliul General al federaţiei.
Aceste anexe vor fi numerotate în continuarea celor prevăzute la art.76.
Art. 78. – Pentru indeplinirea sarcinilor sale, Biroul Executiv foloseste personal salariat
si colaboratori.
Art. 79. – Drepturile si obligatiile partilor se negociaza cu respectarea limitelor stabilite
prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura si prevederile legale in vigoare.
Art.80. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este in conformitate cu
prevederile Statutului si a intrat în vigoare la data de __________________ prin
adoptarea sa de către Consiliul National al federaţiei.
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