REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei Paritare
la nivelul unitatii ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COȘBUC”

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Comisia paritară la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ,,GEORGE COȘBUC” se
constituie şi funcţionează în temeiul art. 13 din CCMUNSAIP înregistrat la MMFPS sub nr.
59276/05.11.2012.
(2) Părţile şi prevederile prezentului Regulament vor denumi în continuare acest
organism, Comisia paritară.
Art. 2 (1) Competenţele Comisiei paritare sunt prevăzute expres în prevederile
CCMUNSAIP şi în alin.(2) din Anexa V la Contract care stipulează că aceasta este
„...împuternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea
contractului colectiv de muncă, la solicitarea uneia dintre părţi.”
(2) În problemele de învăţământ care nu privesc angajaţii, condiţiile de muncă, drepturile
şi îndatoririle acestora, comisia poate fi convocată ca organ consultativ.
Art. 3 La nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ,,GEORGE COȘBUC” funcţionează o singură
comisie paritară cu 6 membri.
Art. 4 Actul de constituire este procesul-verbal încheiat între
reprezentantul/reprezentanţii ȘCOLII GIMNAZIALE ,,GEORGE COȘBUC” şi reprezentantul
organizaţiei sindicale la nivel de unitate.
În actul de constituire părţile convin asupra:
- numărului de membri reprezentând fiecare parte (unitate de învăţământ/sindicat);
- caracterul obligatoriu al conţinutului regulamentului comisiei.
Art. 5 Timpul de muncă afectat activităţii comisiei paritare se consideră timp de lucru
efectiv prestat.

Capitolul II
Organizarea activităţii comisiei paritare
Art. 6 (1) Comisia paritară funcţionează prezidată, prin alternanţă, de către un
reprezentant al fiecăreia dintre părţi.
(2) La fiecare final de întâlnire se menţionează în procesul-verbal partea care urmează să
prezideze şedinţa următoare.
Art. 7 (1) Părţile pot conveni ca dezbaterea, finalizarea unei discuţii sau decizia să fie
amânate pentru o întâlnire ulterioară.
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) se fixează data şi locul acestei întâlniri.

(3) Amânarea unei decizii, în condiţiile alin.(1)-(2), nu anulează aplicarea prevederilor
art. 7 privind succesiunea la conducerea şedinţelor comisiei.
Art. 8 (1) Secretariatul comisiei este asigurat de către unitatea de invatamant.
(2) ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COȘBUC” asigură: spaţiul de lucru, logistica
şi dotarea materială, multiplicarea şi comunicarea hotărârilor.
Art. 9 (1) Membrii comisiei paritare au dreptul fiecare la câte un vot.
(2) Membrii comisiei paritare votează pentru (da) sau împotrivă(nu).
Art. 10 (1) Comisiile paritare se întrunesc ori de câte ori este necesar la cererea părţii
interesate adresată în scris secretarului, cu precizarea problemelor propuse spre dezbatere.
(2) Locul, data şi ora întrunirii se stabilesc, de regulă, prin consens, în limita a 5 zile
lucrătoare.
(3) Problemele supuse discuţiei se comunică tuturor părţilor în momentul convocării.
(4) Părţile pot conveni, prin consens, în ziua convocării, adăugarea altor probleme spre
discuţie în ordinea de zi, înainte de începerea dezbaterilor.
Art. 11 (1) Preşedintele de şedinţă ia notă de aceste propuneri şi le supune aprobării
membrilor prezenţi.
(2) Preşedintele de şedinţă anunţă ordinea de zi definitivă şi procedează la deschiderea
lucrărilor.
Art. 12 (1) Secretarul comisiei convoacă şedinţa acesteia, la cererea părţii interesate,
precizând data, locul întâlnirii, ordinea de zi propusă şi partea care urmează să conducă şedinţa.
(2) Secretarul comisiei redactează procesul verbal de şedinţă menţionând în preambul:
iniţiatorul convocării, numărul de participanţi pentru fiecare parte, numele preşedintelui de
şedinţă, partea pe care o reprezintă şi ordinea de zi.
(3) În conţinutul său procesul verbal cuprinde, pe alineate, dezbaterea fiecărui punct din
ordinea de zi, rezumând opiniile, rezultatul votului şi formularea hotărârii adoptate.
(4) Finalul cuprinde menţiunea părţii care va delega preşedintele următoarei şedinţe şi
termenul de redactare, semnare şi cominicare a hotărârilor adoptate.
(5) Procesul verbal de şedinţă este semnat de către toţi membrii comisiei paritare.
Art. 13 (1) În maximum de 7 zile calendaristice de la încheierea lucrărilor comisiei
paritare, secretarul comsiei redactează hotărârea/hotărârile.
(2) Preşedintele de comisie dispune comunicarea deciziilor spre ştiinţă şi aplicare, le
comunică părţilor interesate.
(3) Originalul deciziilor se păstrează la dosarul comisiei.
Art. 14 Secretarul comisiei are îndatorirea să prezinte oricărui membru al comisiei
paritare, la cerere: registrul de evidenţă a hotărârilor adoptate, mapa cu hotărârile în original,
mapa cu procesele-verbale de şedinţă şi corespondenţa comisiei.

Capitolul III
Cvorumul şi adoptarea hotărârilor
Art. 15 Cvorumul necesar desfăşurării şedinţelor comisiei paritare este de 3/4 din
numărul total al membrilor.
Art. 16 (1) Hotărârile comisiei paritare se adoptă cu majoritatea simplă din voturile
membrilor prezenţi menţionaţi în procesul-verbal de şedinţă şi semnatari ai acestuia.

(2) Modificarea structurii numerice a comisiei paritare se face în condiţiile art. 19 din
prezentul Regulament.
Art. 17 Publicitatea hotărârilor se face prin afişare, spre a fi aplicate întocmai şi la timp.
Art. 18 Neaplicarea hotărârilor adoptate potrivit prezentului Regulament, datorită
caracterului lor obligatoriu, atrage sancţiunea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după
caz.
Art. 19 (1) Modificarea Regulamentului comisiei paritare se face la cererea părţii în
şedinţa comisiei prin consensul părţilor.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.20 În fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică în care există
grup/organizaţie sindicală funcţionează o comisie paritară.
Art. 21 Hotărârile adoptate de comisiile paritare la nivelul unităţii de învăţământ sunt
obligatorii şi executorii la nivelul acesteia.
Art. 22 Membrii comisiei paritare de la nivelul unităţii de învăţământ sunt mandataţi de
partea pe care o reprezintă.
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