
FEDERATIA NATIONALA MINE ENERGIE 

Comisia de Tineret 

MOTTO: 

 

 

„Dacă vrei un an de belşug, cultivă orez.  

Dacă vrei zece ani de bunăstare, investeste intr-o 

livadă. Dacă vrei o sută de ani de prosperitate, 

investeste in  oameni” 



 

Organizatia a luat fiinta pe 11 aprilie 

1990 în Bazinul Minier Valea Jiului, la 

Petrosani, sub denumirea de Federatia 

Sindicatelor Miniere din Romania. 

Informatiile despre structura 

organizatiei sunt cele rezultate in urma 

congresului din luna septembrie 2006, 

ocazie cu care s-a schimbat denumirea 

organizatiei si structura si s-a completat 

domeniul de activitate. 

 



ORGANIZAREA FNME  

F.N.M.E se organizeaza si functioneaza în plan 

profesional astfel:  

a)pe plan local, în sindicate profesionale sau 

interprofesionale, precum si uniuni sindicale;  

b) pe plan regional pot fi constituite uniuni 

sindicale regionale;  

c) la uniunile sindicale se pot asocia si sindicate 

interprofesionale care nu sunt membre ale F.N.M.E, 

dar sunt constituite si isi desfasoara activitatea in 

aceleasi unitati la nivelul carora este constituita 

uniunea, sau in aceeasi regiune.  

d) departamente profesionale nationale si 

teritoriale;  

e) comisia de femei;  

f) comisia de tineret.  

 



ORGANELE DE CONDUCERE 

Organele de conducere ale F.N.M.E 
sunt:  

a. cu competente legislative:  

- Congresul National;  

- Consiliul de Coordonare.  

b. cu competente executive si de 
decizie:  

- Colegiul Director;  

- Biroul Executiv;  

 



Comisia  de  Tineret 

Comisia de Tineret isi 
desfasoara activitatea in 
conformitate cu Statutul F.N.M.E 
si cu propriul Regulament de 
organizare si functionare al 
Comisiei. 

Colaboreaza cu tinerii 
membri de sindicat si militeaza 
pentru rezolvarea problemelor 
specifice cu care se confrunta 
tinerii membri de sindicat din 
cadrul organizatiilor sindicale 
afiliate la F.N.M.E. 

 



  Comisia de Tineret s-a constituit cu scopul: 

 de a contribui la structurarea, consolidarea si 
dezvoltarea pe plan national a unitatii tinerilor 
militanti sindicali atat profesional cat si 
interprofesional; 

 de a organiza programe de educatie, cursuri de 
perfectionare pentru tineret cu sprijinul 
Departamentului National de Securitate si Sanatate 
in Munca si Pregatire Profesionala din cadrul 
F.N.M.E si nu numai; 

 de a organiza activitati specifice pentru tinerii din 
cadrul comisiei si de a reprezenta interesele 
tinerilor in cadrul organizatiilor sindicale cat si in 
raporturile cu societatea civila; 

 de a elabora strategii, de a analiza si dezbate 
problemele cu care se confrunta tinerii militanti 
sindicali; 

 



 de a actiona pentru respectarea drepturilor (la munca, la asistenta medicala, la 
protectie sociala, la pensii, la ajutorul de somaj, la alte forme de asistenta si 
protectie sociala prevazute in Constitutie, legi, contracte colective de munca), 
drepturile si interesele tinerilor militanti sindicali; 

 de a lupta impotriva intereselor de a folosi copii in munca fara forme legale si 
fara a avea varsta incadrarii in munca conform legislatiei; 

 de a reprezenta interesele tuturor tinerilor membri in organizatiile sindicale in 
raport cu autoritatile si organismele puterii legislative, executive, judecatoresti 
precum si cu institutiile guvernamentale nationale; 

 de a milita pentru pastrarea locurilor de munca ale persoanelor pe care le 
reprezinta. 

 



Biroul executiv este compus din:  Preşedinte (Coordonator) 1 (unu); 

    Vicepreşedinti 5 (cinci); 

    Secretar 1 (unu). 

 



CONCEPTIILE DE BAZA 
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi atingerea scopului 

pentru care s-a constituit, Comisia de Tineret a Federatiei 
Nationale Mine Energie are în vedere următoarele principii: 

 prin actiunile sale subscrie în mod egal la Declaraţia 
Universală a drepturilor Omului ca şi idealurile exprimate în Carta 
O.N.U, în textele constituţionale ale O.I.M, legislaţia naţională, 
Statutele F.N.M.E şi ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale la 
care federaţia este afiliată. 

 promoveaza, reprezinta si apara interesele materiale, morale si 
spirituale ale tinerilor militanti sindicali; 

 prin actiunile sale respinge orice sistem care tinde sa se 
serveasca de tineri cat si orice sistem ce organizeaza sau tolereaza 
munca fortata. 

 



Sindicatele propun ca in radnul tinerilor sa se faca angajari, 
iar acestia sa beneficieze de o gama variata de avantaje: 

 de formare profesională în interiorul companiilor unde 
lucreaza insemnand o instruire realistă la locurile de muncă, 
acestia adaptandu-se mai usor cu tehnologiile și sistemele 
moderne de producție; 

 de formare profesionala pentru mai multe categorii de 
salariati (ex: lacatus mechanic, electrician, instalator, etc.); 

 scolarizarea să garanteze un spectru complet de competență 
profesionala pentru mai multe sectoare de activitate; 

 organizarea cursurilor în conformitate cu legislatia si 
standardele in vigoare, care să ofere o înaltă calificare; 

 acordarea ucenicilor a unei indemnizatii in timpul 
participarii la cursurile de formare profesionala; 

Chiar daca nu au experienta in munca, in urma acestor 
cursuri de formare profesionala se pot observa progrese 
considerabile in randul tinerilor angajati. 

 



MIJLOACE DE ACTIUNE 

Obiectivele comisiei de tineret a Federatiei Nationale Mine 
Energie vor fi atinse astfel: 

 prin coordonarea, organizarea si sustinerea actiunilor 
tinerilor militanti sindicali, membrii de sindicat in organizatiile 
sindicale membre la Federatia Nationala Mine Energie la nivel 
zonal, national si international; 

 prin discutii, consultari, reuniuni, conferinte si seminarii; 

 prin elaborarea, fundamentarea si implementarea 
proiectelor si programelor de parteneriat cu finantare interna si/sau 
externa; 

 monitorizand respectarea drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului in general dar si drepturile tinerilor in 
special; 

 prin asistarea si reprezentarea tinerilor membri de sindicat 
in fata oricaror organe; 

 participarea la actiuni intreprinse de Federatia Nationala 
Mine Energie la nivel zonal, national si international; 

 prin acorduri de colaborare cu alte organizatii sau asociatii 
similare la nivelul C.N.S CARTEL ALFA national si/sau 
international. 

 



STRUCTURA  
Comisia de Tineret a Federatiei Nationale Mine Energie se 

structureaza astfel:  
 a) la nivelul F.N.M.E Comisia de Tineret este compusa din 7 
membri (Biroul Executiv - BEX);  
 b) la nivelul fiecarui sindicat Comisia de Tineret este 
compusa din 3 membri.  

  Organele de conducere ale Comisiei de Tineret a 
Federatiei Nationale Mine Energie sunt:  

 a) Congresul National;  
 b) Consiliul de Coordonare;  
 c) Biroul Executiv.  

 

 



CONGRESUL NATIONAL 

1. Congresul Naţional al Comisiei de Tineret a Federatiei Nationale Mine Energie poate fi ordinar 
sau extraordinar şi este organul suprem de conducere căruia i se subordonează Consiliul de 
Coordonare şi Biroul Executiv. 

2. Norma de reprezentativitate este de 1 reprezentant la nivelul fiecarui sindicat membru al F.N.M.E. 

3. Congresul National se întruneşte o dată la 5 ani şi are următoarele competenţe: 

a) adoptă şi modifică Regulamentul de Organizare şi funcţionare; 

b) alege şi revocă membrii Biroului Executiv; 

c) aprobă direcţiile de acţiune; 

d) validează sau modifică hotărârile luate de organele de conducere inferioare. 

4. Congresul Naţional ordinar se desfăşoară in perioada desfasurarii Congresului National al 
Federatiei Nationale Mine Energie ca sectiune a lucrarilor acestuia. 

5. Rezolutiile/Hotărârile Congresului ordinar al Comisiei de Tineret se valideaza în plenul 
Congresului National al F.N.M.E. 

6. Congresul ordinar este convocat prin hotărârea Consiliului de Coordonare şi este statutar întrunit 
daca cel puţin 2/3 din reprezentantii desemnati la nivelul uniunilor teritoriale sunt prezenti. 

7. Hotărârile Congresului ordinar se iau prin vot deschis cu norma de jumătate plus 1 din voturile 
valabil exprimate. Hotărârile care privesc persoane se iau cu vot închis în aceleaşi condiţii ca mai 
sus. 



CONGRESUL NAŢIONAL EXTRAORDINAR  

1. Congresul extraordinar al Comisiei de Tineret a 
F.N.M.E este convocat de către Consiliul de 
coordonare, Colegiul Director al F.N.M.E sau 
Biroul Executiv odată cu desfăşurarea lucrărilor 
Congresului Naţional Extraordinar al F.N.M.E 
şi/sau ori de cate ori este nevoie.  

2. Congresul extraordinar are aceeaşi componenţă, 
atribuţii şi mod de lucru ca şi Congresul 
Ordinar, ordinea de zi fiind stabilită de organul 
de conducere ce a făcut convocarea.  

3. Condiţiile privind statutarea şi luarea 
deciziilor sunt identice cu cele ale 
Congresului Ordinar.  

 



CONSILIUL DE COORDONARE  
1. Consiliul de Coordonare se întruneşte anual şi are 

următoarele atribuţii:  

a) adoptă programul anual de activitate;  
b) desemnează persoanele împuternicite să participe la 

actiunile F.N.M.E privind negocieri, reprezentări pe 
diferite nivele organizatorice;  

c) hotărăşte reaşezarea pe funcţii a membrilor Biroului 
Executiv în cazul demisiei unui membru plin;  

d) hotărăşte suspendarea temporară din funcţie a 
membrilor Biroului Executiv, până la validarea 
hotărârii in Congresul extraordinar.  

2. Consiliul de Coordonare este statutar întrunit dacă cel 
puţin jumătate plus unu din reprezentantii desemnati 
sunt prezenti.  



3. Fiecare organizatie membra a 

Colegiului Director al F.N.M.E, va fi 

reprezentată în cadrul Consiliului de 

Coordonare de câte un reprezentant.  

4. Biroul Executiv face parte de drept 
din Consiliul de Coordonare.  

5. Consiliul de Coordonare al Comisiei de 

Tineret îşi desfaşoară activitatea în secţiunile 

de lucru ale Consiliului de Coordonare al 

F.N.M.E.  

6. Hotărârile Consiliului de Coordonare 

ale Comisiei de Tineret se adoptă şi în plenul 

Consiliului de Coordonare al F.N.M.E. 



BIROUL EXECUTIV  

1. Biroul executiv asigură activitatea zilnică a Comisiei de Tineret a F.N.M.E, 

conformându-se statutului F.N.M.E, Regulamentelor de Organizare şi funcţionare F.N.M.E, 

Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, Hotărârilor organelor legislative ale Comisiei 

de Tineret şi ale F.N.M.E.  

2. Biroul executiv este compus din:  

- Preşedinte (Coordonator) 1 (unu);  

- Vicepreşedinti 5 (cinci);  

- Secretar 1 (unu).  

3. Membrii Biroului Executiv reprezintă interesele F.N.M.E în relaţiile cu puterile statului 

şi alte organizaţii neguvernamentale, interne şi internaţionale, precum şi asociaţiile patronale, în 

baza mandatului dat de către organizaţiile de tineret membre ale Comisiei de Tineret a F.N.M.E.  

4. Mandatul membrilor biroului executiv este de 5 (cinci) ani.  

5. Preşedintele Biroului Executiv poate detine si alte functii in structurile sindicale 
inferioare si/sau superioare.  

6. Biroul Executiv adoptă decizii în vederea realizării programului propriu şi a hotărârilor 

Comisiei de Tineret şi a F.N.M.E.  

 



PRESEDINTELE  

1. Preşedintele conduce activitatea si reprezintă Comisia 
de Tineret în virtutea mandatului care îi este încredinţat de către 
organizatiile de tineret membre ale Comisiei de Tineret a 
F.N.M.E.  

2. Prezidează reuniunile Congresului National, Consiliului 
de Coordonare şi Biroului Executiv ale Comisiei de Tineret.  

3. Presedintele Comisiei de Tineret participa la 
sedintele Biroului Executiv al F.N.M.E ca invitat fara drept de 
vot, atunci cand se discuta probleme legate de Comisia de 
Tineret.  

VICEPRESEDINTII  

1. Se va alege 1(unu) vicepresedinte din cei 5 (cinci), 
care are drept de a suplini Presedintele cand acesta nu este 
prezent;  

2. Îndeplinesc atribuţii desemnate în cadrul 
Consiliului de Coordonare şi in cadrul Biroului Executiv;  

3. Îndeplinesc si atribuţii stabilite prin decizii ale 
Biroului Executiv al F.N.M.E. 



SECRETARUL  

1.Secretarul urmăreşte executarea hotărârilor, 

rezoluţiilor şi deciziilor organelor deliberative 

ale Comisiei de Tineret.  

2. Este secretarul Congresului National, al 

Consiliului de Coordonare, al Biroului Executiv 

si trezorierul Comisiei de Tineret la nivel de 

F.N.M.E.  

3. Arhivează documentele organizaţiei.  

4. Intocmeste rapoarte lunare pentru Biroul 

Executiv si urmareste modul cum se desfasoara 

activitatea economico - financiara a Comisiei de 

Tineret. 





 

1. Comisia de Tineret se supune hotărârilor luate de organismele 

legislative ale F.N.M.E.  

2. Activităţile Comisiei de Tineret sunt finanţate de F.N.M.E, în 

limita unui buget anual aprobat de Colegiul Director al 

F.N.M.E.  

3. Activitatea economico - financiară a Comisiei de Tineret face 

parte din activitatea economico - financiară a F.N.M.E fiind 

raportată la nivelul secretarului general al F.N.M.E.  

4. Oricare situaţie nereglementată prin prezentul regulament se 

desfăşoară în conformitate cu statutul F.N.M.E.  

 



Multumesc pentru atentia acordata si va propun sa 
ascultam 

 IMNUL MINERILOR 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

Coordonator Comisia de Tineret F.N.M.E 

         Liviu RADULESCU 


