Stimati Colegi,
Ca urmare a notificării în 28.04.2022 de către Sindicatul IFIN-HH a lipsei de reprezentativitate,
la nivelul institutului a fost demarată procedura de alegere a reprezentanților salariaților,
potrivit dispozițiilor art. 221 – 226 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea participării acestora în comisia paritară
pentru negocierea noului contract colectiv de muncă.
În cursul derulării procesului de desemnare a reprezentanților salariaților, Sindicatul IFIN-HH a
revenit cu noi adrese prin care înștiințează că urmare a cooptării de noi membri (95 persoane)
și-ar fi redobândit reprezentativitatea. Documentul legal invocat de Sindicatul IFIN-HH este
Încheierea pronunțată în data de 11.03.2020 de Judecătoria Cornetu, dosar 2323/1748/2020.
Din păcate, acest document a fost emis în baza unei raportări eronate a numărului de angajați ai
IFIN-HH de către conducerea institutului: 712 angajați în loc de 877 câți erau în realitate.
Considerând că Sindicatul IFIN-HH a raportat în același dosar 418 membri, condiția legală de
reprezentativitate (50% +1 din numărul total de angajați) nu ar fi fost îndeplinită.
Consiliul de Administrație (CA) al IFIN-HH este la curent cu aceste date. Membrii CA au
afirmat în ședința din 9.06.2022 că vor acorda mandat de negociere cu Sindicatul IFINHH doar dacă acesta va prezenta un document legal de constatare a reprezentativității de
la Judecătorie care să fie fundamentat de date reale privind numărul de angajați și de
membri.
Pentru participarea sa ca partener în Comisia paritară pentru negocierea unui nou contract
colectiv de muncă la nivelul IFIN-HH, este necesar ca potrivit propriului Statut, Sindicatul
IFIN-HH trebuie să parcurgă următoarele etape organizatorice și legale:
•

•

Din corespondența adresată conducerii IFIN-HH rezultă o altă componență a
Consiliului Sindicatului IFIN-HH față de cea legal declarată; în acest caz, prin raportare
la datele înregistrate la Judecătoria Cornetu, este obligatorie, validarea componenței
Consiliului în Adunarea Generală a Sindicatului IFIN-HH, conform art. 11 si art. 30
din Sindicatul IFIN-HH, sens în care trebuie convocată, statutar, Adunarea
Generală a Sindicatului IFIN-HH;
Ulterior validării în Adunarea Generală, componența Consiliului Sindicatului și/sau
orice alte modificări ale organelor de conducere ale Sindicatului trebuie înregistrate
în termen de 30 de zile, la Judecătoria Cornetu, potrivit art. art.20 coroborat cu art.
17 din Legea nr.62/2011 a dialogului social;
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•

•

Cererile individuale de primire în Sindicatul IFIN-HH, formulate de persoanele care
au optat în ultima perioadă pentru înscrierea în sindicat, conform art. 34 alin.1 din
Statutul Sindicatului IFIN-HH, trebuie aprobate de către Consiliul Sindicatului
statutar organizat.
Este necesară confirmarea reprezentativității Sindicatului IFIN-HH corespunzător
actualelor date reale, printr-o nouă cerere adresată Judecătoriei Cornetu.

Până la aducerea la îndeplinire a formalităților susmenționate, procesul de desemnare prin vot a
reprezentanților salariaților din IFIN-HH va continua, exprimându-ne încrederea că vom
depune cu toți eforturile necesare pentru a depăși actuala situație care este una fără precedent și
cu care nu ne-am fi dorit să ne confruntăm la nivelul IFIN-HH.

În numele membrilor Comitetul de Direcție al IFIN-HH,
Director General,
Dr. Nicolae Marius Mărginean
Data: 15.06.2022
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