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 Algoritmul Procesului de revizuire/actualizare a Statutului FNSAA 

  cu implicarea activă a subdiviziunilor Federației în această activitate 

 

 

1. Stabilirea Modului de activitate a Comisiei de Actualizare a Statutului FNSAA, 

Structurii Formularului de colectare a propunerilor modificării/completării Statutului 

FNSAA, întocmirea graficului de prezentare a propunerilor respective și aprobarea 

acestora de Președintele FNSAA. Termen: Decada a III a lunii iunie. 

2. Elaborarea/Remiterea Formularului de colectare a propunerilor la Statut 

subdiviziunilor FNSAA (UT, Reprezentanțe) cu solicitarea organizării revizuirii 

actualului Statut și înaintarea, în termenii stabiliți, a propunerilor de îmbunătățire 

conform Formularului. Termen: Decada a III a lunii iunie. 

3. Organizarea în sindicatele de bază a examinării îmbunătățirii Statutului FNSAA,  

înaintarea propunerilor respective cu motivare și expedierea Formularelor completate la 

UT/Reprezentanță. Termen: Iulie  

4. Colectarea/Procesarea de către UT/Reprezentanță a Formularelor completate de 

către Comitetele Sindicale, generalizarea propunerilor respective într-un singur 

Formular pe UT/Reprezentanță și examinarea lor în cadrul atelierelor de lucru. Termen: 

August  

5. Colectarea/Procesarea de către Departamentul Organizare, Educație și Informație  

a Formularelor completate de către UT/Reprezentanțe, generalizarea propunerilor 

respective într-un singur Formular și înaintare spre examinare Comisiei FNSAA pentru 

actualizarea Statutului FNSAA. Termen: August-septembrie. 

6. Examinarea de către Comisia FNSAA pentru actualizarea Statutului FNSAA în 

cadrul Atelierelor de lucru a propunerilor parvenite, emiterea propriilor versiuni, 

determinare asupra căror articole se prognozează compromisuri și schițarea primei 

evariante de modificări/completări, structurat pe capitole, articole determinate, etc... 

Termen: Septembrie-noiembrie  

7. Expertizarea primei variante de modificare/completare a Statutului FNSAA din 

punct de vedere juridic și organizațional. Termen: Noiembrie. 

8. Ajustarea textului Modificării/completării Statutului conform avizelor experților 

în domeniu și prezentarea textului perfectat pentru examinare la Ședința Comună Biroul 

Executiv, Comisia de actualizare a Statutului și Consiliului Metodic și Analitico-

strategic al FNSAA. Termen: Noiembrie  

9. Perfectarea finală a textului modificării Statutului FNSAA, expedierea lui 

membrilor Consiliului General, cu examinarea ulterioară la Conferința 

Educațională anuală și Consiliul General al FNSAA. Termen: Decembrie  

10. Planificarea ajustării Regulamentelor FNSAA, Statutului FNSAA 

modificat/completat. Termen: decembrie  

 

Notă: Desfășurarea procesului de Actualizare a articolelor Statutului va porni de 

la capitolele și articolele care frînează procesul modernizării, etc 

 


