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Ordinea de zi: 
 

1. Cvorum/adoptarea ordinii de zi; 
2. Prezentarea organizatiei, Regulamentului de functionare si alte aspecte (Presedintele 

PUBLISIND, Secretarul General PUBLISIND); 
3. Prezentarea si adoptarea Regulamentului de organizare si functionare; 
4. Alegeri Birou operativ; 
5. Diverse. 

 
 

*** 
 
 
 
 
1.  
In urma anuntului cu privire la organizarea sedintei Consiliului, se constata prezenta in sala a unui numar de 17 
participanti cu drept de vot, avand calitatea de membrii in cadrul unor sindicate afiliate PUBLISIND, cu varsta 
pana in 35 de ani. Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate. 
 
2.  
La sedinta participa in calitate de invitati Presedintele si Secretarul general  PUBLISIND precum si dl 
Alexandru Caliniuc – presedinte Sindicatul DGASPC sector 3. 
 
Presedintele PUBLISIND deschide sedinta prezentand pe scurt cateva aspecte privitoare la activitatea sindicala 
in general si in special la PUBLISIND explicand contextul european al conceptului egalitatii de sanse in care 
incercam sa ne incadram prin promovarea celor doua structuri OFP si OTP (femei si tineri). Cele doua 
organizatii nu au personalitate juridica, buget separat sau cotizatie ci sunt entitati in cadrul PUBLISIND, entitati 
menite sa ajute cele doua categorii de membri in anumite probleme specifice.  
 
S-a trecut la prezentarea ROF-ul PUBLISIND plus alte cateva detalii cu privire la diferite demersuri, actiuni, 
avantaje la nivel de federatie. Apoi a fost explicata necesitatea infiintarii organizatiilor de tineret direct la 
nivelul federatiei avand in vedere evidenta faptului ca la nivel de sindicate aceste organizatii nu se vor constitui 
niciodata sau nu vor functiona. Secretarul general PUBLISIND, dl Gabriel Chifu aduce completari privind 
activitatea sindicala in general si demersurile federatiei PUBLISIND in special. 
 
3.  
Se prezinta ROF-OTP, se supun la vot diferite modificari si se adopta in unanimitate (atasat). Se stabileste ca 
modalitatea de votare a propunerilor pentru completarea Biroului operativ va fi votul direct. 
 
 
4.  
Avand in vedere ca la Adunarea de constituire din luna decembrie au fost efectuate alegeri pentru 3 functii de 
conducere din OTP, se supune la vot daca se pastreaza sau nu functiile alese si se adopta in unanimitate prin vot 



direct. Se trece apoi la efectuarea de alegeri pentru celelalte functii ramase neocupate si anume de Secretar 
General si Vicepresedinte III. 
 
Se solicita participantilor sa faca propuneri pentru functia de Secretar General.  
Adrian Luca o propune ca Secretar General pe Mihaela Zaharia (Sindicatul DGASPC sector 3). Nu sunt alte 
propuneri pentru aceasta functie. Mihaela Zaharia este aleasa cu unanimitate  de voturi Secretar General. 
 
Se solicita participantilor sa faca propuneri pentru functia de Vicepresedinte III.  
Alice Ursu o propune Vicepresedinte III pe Cristina Craciunescu (Sindicatul Consilierilor de Probatiune). Nu 
sunt alte propuneri pentru aceasta functie. Cristina Craciunescu este aleasa cu unanimitate  de voturi 
Vicepresedinte III. 
 
In conformitate cu articolul 29 din ROF-OTP, Biroul operativ OTP devine complet incepand cu data intocmirii 
procesului-verbal. 
 
In conformitate cu articolul 30 din ROF-OTP, Biroul operativ OTP devine functional si poate lua decizii 
incepand cu data intocmirii procesului-verbal. 

 
 

5.  
Se iau in dezbatere urmatoarele probleme in vederea identificarii unor solutiilor: 
 

• Identificarea numarului de membri Publisind cu varsta pana in 35 de ani – astfel s-au facut 
demersuri pentru a se stabili o legatura cu liderii de sindicate din Publisind pentru a trimite listele 
cu membri, urmand ca ulterior sa se faca o centralizare a datelor. 

• Se discuta cu persoanele prezente despre o strategie de viitor in ceea ce priveste OTP – se 
stabileste intrunirea Biroului Operativ la o data care se va stabili in cel mai scurt timp. 

• S-a ridicat problema modului de promovare a diferitelor cursuri de formare destinate si 
membrilor Publisind – se va tine cont la sedinta Biroului operativ. 

• S-a prezentat programul de formare adresat tinerilor activişti sindicali dezvoltat de catre Fundatia 
Friedrich Ebert – se va promova in cat mai multe sindicate urmand ca presedintele OTP sa 
centralizeze cererile de participare si sa le transmita catre persoana de contact din BNS.  

• Pilonul II de pensii obligatorii pana in 35 de ani din 2011 – se va solicita sprijinul PUBLISIND 
pentru mai multe detalii, se va lua legatura cu diferite societati de asigurari, se vor informa toti 
membrii Publisind. 
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Florin Popa 

Secretar General     
Mihaela Zaharia 

 
 
                                                                                             
 

 


