REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FILIALELOR
SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sfera de aplicare
Prezentul regulament reglementează organizarea şi funcţionarea filialelor Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din România, - în continuare SNCRR -, precum şi raporturile
dintre acestea şi Sediul Central al SNCRR.
Articolul 2. Scopul reglementării
Scopul acestei reglementări este de a stabili un cadru unitar de organizare şi funcţionare a
filialelor SNCRR, prin definirea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin acestora în calitate de
structuri teritoriale ale SNCRR.
Art. 3 Noţiunea de filială
Al.1 Filialele se organizează şi funcţionează ca structuri teritoriale ale SNCRR,
reprezentând SNCRR în teritoriu.
Al.2 Potrivit art. 14 al. 2 din Legea 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România, modificată şi completată prin legea nr. 524/2004 , - în continuare Legea- şi a art.
20 al. 2 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – în continuare
Statutul – filialele judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti au personalitate
juridică şi autonomie funcţională, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele
proprii.
Art.5 Membrii filialei
Al. 1Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti cuprind toţi membrii
Crucii Roşii Române din judeţe şi respectiv sectoarele municipiului Bucureşti.
Al. 2 O filială judeţeană sau a unui sector al municipiului Bucureşti trebuie să aibă cel
puţin 300 de membri activi.
Al. 3 Filialele au obligaţia de a alcătui şi a actualiza o bază de date privind membri pe care
îi au în evidenţă. Această bază de date trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele
informaţii: numele şi prenumele membrilor de Cruce Roşie, data şi locul naşterii,
domiciliul acestora şi date de contact - telefon, e-mail, cod numeric personal, data şi
numărul chitanţei plăţii contribuţiei anuale de membru.
Art. 6 Reprezentativitatea filialelor în organele centrale ale SNCRR
Filialele sunt reprezentate în structurile centrale ale SNCRR, potrivit Statutului şi participă
la luarea deciziilor şi la îndeplinirea misiunii fundamentale a SNCRR.
Art. 7 Entităţile subordonate filialei
Al.1 Filialele judeţene pot înfiinţa şi avea în subordine subfiliale, comisii, servicii
specializate şi formaţiuni de Cruce Roşie. Înfiinţarea subfilialelor trebuie validată de
Consiliul Naţional al SNCRR.
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Al.2 Filialele sectoarelor Municipiului Bucureşti pot înfiinţa şi avea în subordine comisii,
servicii specializate şi formaţiuni.
Al. 3 Filialele coordonează activitatea subfilialelor, a comisiilor, serviciilor specializate şi
formaţiunilor de Cruce Roşie.
CAPITOLUL II
PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII
FILIALELOR SNCRR
Art. 8 Principiul unităţii
Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia să acţioneze
ca reprezentante în teritoriu ale SNCRR. În acest sens, filialele sunt obligate să respecte
strategiile şi politicile stabilite la nivel naţional în domeniile de activitate ale SNCRR şi
orice hotărâri ale organelor centrale de conducere ale SNCRR.
Art.9 Principiul legalităţii
Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează
în baza legislaţiei naţionale, a Principiilor Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de
Cruce Roşie şi Semilună Roşie, - în continuare Principiile Fundamentale- Legii, Statutului,
regulamentelor şi altor documente interne ale SNCRR.
Art.10 Principiul autonomiei funcţionale
Al.1 Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au dreptul şi obligaţia de a
gestiona în numele SNCRR interesele acesteia în teritoriu, fără ca prin aceasta să se încalce
principiul unităţii.
Al.2 Limitele autonomiei funcţionale sunt stabilite prin Statut şi regulamentele SNCRR.
Art. 11 Principiul eligibilităţii
Filialele judeţene şi cele ale municipiului Bucureşti îşi aleg organele de conducere, în
conformitate cu Statutul şi celelalte reglementări interne ale SNCRR.
Al. 12 Principiul subordonării ierarhice
Organele de conducere ale filialelor SNCRR se subordonează ierarhic organelor centrale
de conducere ale Societăţii Naţionale, fiind obligate să respecte şi să pună în aplicare toate
hotărârile acestora.

CAPITOLUL III
AUTONOMIA FUNCŢIONALĂ A FILIALELOR
Art. 13 Autonomia funcţională şi limitele acesteia.
Al. 1 Potrivit Legii şi Statutului SNCRR filialele judeţene şi cele ale sectoarelor
municipiului Bucureşti au autonomie funcţională.
Al. 2 Autonomia funcţională nu aduce atingere principiului unităţii, filialele judeţene şi
cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti reprezentând structuri, părţi componente ale
SNCRR, organizaţie unică la nivel naţional, potrivit Statutelor Mişcării Internaţionale de
Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi art. 2 din Lege.
Art. 14 Autofinanţarea activităţii
Al.1 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti îşi autofinanţează
activitatea.
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Al.2 În acest sens, filialele au dreptul să acceadă în nume propriu la surse, finanţări,
programe şi proiecte, să încheie contracte, acorduri, parteneriate, cu organizaţii
neguvernamentale, cu autorităţi publice locale, instituţii, societăţi comerciale, cu filiale ale
altor Societăţi Naţionale de Cruce Roşie sau Semilună Roşie, cu respectarea statutului,
regulamentelor SNCRR şi legilor ţării.
Art. 15 Bugetul de venituri şi cheltuieli
Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia să îşi
stabilească şi să execute bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.
Art. 16 Înregistrarea la organele fiscale teritoriale
Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a se
înregistra la organele fiscale teritoriale, de a depune întreaga documentaţie solicitată de
acestea, să declare şi să plătească în termenele prevăzute de lege obligaţiile fiscale.
Art. 17 Codul fiscal, contul bancar şi ştampila proprie
Al.1 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au cod fiscal, cont
bancar şi ştampilă proprie.
Al.2 Ştampila filialelor este stabilită conform modelului prevăzut în anexa regulamentului
pentru folosirea emblemei.
Ştampila filialei se păstrează de către directorul de filială sau de persoana indicată de
acesta.
Art. 18 Administrarea patrimoniului SNCRR
Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au drept de administrare
asupra patrimoniului SNCRR din judeţe sau sectoarele municipiului Bucureşti, conform
statutului, regulamentelor interne şi Procedurilor de management financiar şi financiarcontabile ale SNCRR.
Art. 19 Operaţiunile cu bunurile din depozitele zonale de intervenţie în caz de
dezastre
Al.1 Administrarea bunurilor din depozitele zonale revine în sarcina filialei pe al cărei
teritoriu se află depozitul, în conformitate cu Procedurile de management financiar şi
financiar-contabile ale SNCRR.
Al.2 Cheltuielile efectuate în legătură cu depozitarea, asigurarea, manipularea şi
transportul bunurilor din depozitele zonale sunt suportate, în conformitate cu normele
relevante aprobate de comitetul de direcţie.
Art. 20 Relaţiile cu mass media
Al. 1 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili relaţii de
parteneriat cu mass media oferind informaţii legate exclusiv de activităţile de la nivelul
filialei.
Al. 2 Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti informează în prealabil
Sediul Central în legătură cu toate acţiunile de comunicare planificate, atunci când acestea
implică o colaborare cu mass media cu audienţă naţională.
Al. 3 Este interzisă iniţierea oricăror acţiuni de comunicare prin care s-ar putea prejudicia
imaginea SNCRR în ansamblul său ori a unei structuri a SNCRR sau prin care s-ar putea
da naştere la o imagine greşită asupra mandatului şi activităţii organizaţiei.
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CAPITOLUL IV
RAPORTURILE FILIALEI CU SEDIUL CENTRAL
Art. 21 Sediul Central al SNCRR
Al.1 Potrivit art. 9 din Lege şi art. 6 din Statut, sediul central al SNCRR este situat în
imobilul propriu, din str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, Bucureşti.
Al. 2 Sediul Central al SNCRR este condus de directorul general al SNCRR, care
reprezintă SNCRR în calitatea sa de persoană juridică.
Al. 3 Prin Sediul Central se înţelege, potrivit art. 45 al. 2 lit. b şi i din Statut, directorul
general şi aparatul propriu din subordine de la sediul central al SNCRR.
Art. 22 Coordonarea activităţii filialei
Al.1 Activitatea filialelor este coordonată de Sediul Central al SNCRR, care va urmări
aplicarea la nivelul filialelor a actelor organelor centrale de conducere.
Al.2 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a
respecta reglementările, strategiile şi politicile în anumite domenii stabilite de organele
centrale de conducere ale SNCRR.
Al.3 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să
respecte instrucţiunile primite referitoare la întocmirea, păstrarea şi circulaţia
documentelor, precum şi termenele stabilite pentru realizarea acestor operaţiuni.
Art. 23 Contribuţiile filialelor
Al. 1 Filialele judeţene şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a
achita anual o contribuţie pentru pentru finanţarea programelor naţionale şi internaţionale
şi pentru funcţionarea SNCRR, în conformitate cu prezentul regulament şi regulamentul
privind gestionarea şi administrarea patrimoniului.
Al.2 Contribuţia, în cuantumul stabilit de Consiliul Naţional al SNCRR, trebuie virată către
Sediul Central până în ultima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul anterior.
Al.3 Contribuţia se va vira către Sediul Central după achitarea obligaţiilor fiscale curente
ale filialei.
CAPITOLUL V
ORGANELE TERITORIALE DE CONDUCERE
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Art.24 Enumerarea organelor teritoriale de conducere
Potrivit Statutului, organele teritoriale de conducere ale SNCRR sunt:
1. Adunarea generală;
2. Comitetele şi birourile filialelor judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;
3. Comitetele şi birourile subfilialelor municipale şi orăşeneşti;
4. Comitetele subfilialelor comunale;
Art. 25 Subordonarea
Organele teritoriale de conducere ale SNCRR sunt subordonate organelor ierarhic
superioare ale SNCRR.
Secţiunea 2
Adunarea Generală
Art. 26.Noţiune. Componenţă
Al.1 Adunarea Generală este organul deliberativ suprem la nivelul filialelor judeţene şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
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Al.2 Adunarea Generală este formată din reprezentanţii membrilor de Cruce Roşie din
judeţe, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti.
Art. 26. Sesiunile adunării generale
Al. 1 Sesiunile adunării generale sunt ordinare şi extraordinare.
Al. 2 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată la doi ani, de regulă în
primul trimestru, la convocarea comitetului filialei.
Al. 3 Adunarea generală poate fi convocată în sesiune extraordinară, de către comitetul
filialei sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei. Cererea membrilor filialei
se adresează preşedintelui filialei şi se depune la sediul filialei. Preşedintele filialei este
obligat să convoace adunarea generală în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii.
Art. 27 Convocatorul
Al.1 Convocarea adunării generale în sesiune ordinară şi extraordinară se face de către
comitetul filialei sau de către preşedintele filialei, în condiţiile art.26, cu cel puţin 15 zile
înainte de data reuniunii, prin intermediul unui convocator care va cuprinde următoarele
menţiuni:
1. modalitatea de convocare: în sesiune ordinară sau extraordinară;
2. Ziua şi ora pentru care se face convocarea;
3. Locul unde se va desfăşura sesiunea Adunării Generale;
4. Ordinea de zi provizorie;
5. Modalitatea de consultare a documentelor aferente ordinii de zi;
Al.2 Convocatorul va fi afişat la sediul filialei şi va fi publicat într-un ziar de circulaţie
locală, în termenul prevăzut la al. 1.
Art. 28 Cvorumul şi actele Adunării Generale
Al.1 Adunarea Generală este statutară dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii
săi.
Al.2 Adunarea Generală adoptă hotărâri, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Art. 29 Atribuţii
Al. 1 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
1. analizează şi aprobă activitatea comitetului filialei;
2. Aprobă programele de activitate ale filialei;
3. Deliberează asupra tuturor problemelor legate de bugetul de venituri şi cheltuieli pe
o perioadă de 2 ani;
4. Aprobă execuţia bugetară;
5. Propune amendamente la Statut;
6. Alege prin vot secret şi revocă preşedintele filialei,
7. Stabileşte numărul de vicepreşedinţi şi membri ai comitetului filialei, în limitele
prevăzute la art. 32 al. 2 din prezentul regulament, alege prin vot secret şi revocă
aceste persoane;
8. Alege prin vot secret membrii comisiei de control financiar;
9. Alege prin vot secret delegaţii pentru adunarea generală a SNCRR;
Al. 2 Candidaturile persoanelor prevăzute la al. 1 pct. 6, 7 sunt prezentate în adunarea
generală de directorul filialei.
Art. 30 Desfăşurarea adunării generale
Desfăşurarea adunării generale are loc la fel ca şi desfăşurarea adunării generale a SNCRR,
conform prevederilor regulamentului de aplicare a Statutului.
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Art. 31 Procesul verbal
Al.1 Deliberările adunării generale se consemnează într-un proces verbal care
înregistrează ca act oficial al filialei.
Al. 2 O copie a procesului verbal al adunării generale împreună cu un exemplar
materialelor aprobate de adunarea generală sunt trimise la sediul central în termen
maxim 5 zile de la data desfăşurării adunării. Această obligaţie revine directorului
filială, în calitate de secretar al adunării generale a filialei.

se
al
de
de

Secţiunea 3
Comitetul filialei
Art. 32 Noţiune. Componenţă
Al.1 Comitetul filialei este organ colegial care conduce şi răspunde de întreaga activitate a
filialei între sesiunile Adunării Generale.
Al.2 Comitetul filialei se compune din 11-27 de membri, incluzând preşedintele şi cei 2-5
vicepreşedinţi.
Al.3 Cel puţin 3 dintre membrii comitetului filialei vor fi reprezentanţi ai tineretului.
Reprezentanţii tineretului trebuie să aibă vârsta între 18-35 ani. Dacă în cursul mandatului
reprezentantul tineretului împlineşte vârsta de 35 de ani îşi va continua mandatul în aceiaşi
calitate. Preşedintele filialei, nu este considerat reprezentant al tineretului chiar dacă, la
momentul alegerii, nu a împlinit vârsta de 35 de ani.
Art. 33 Mandatul comitetului filialei
Al. 1 Mandatul comitetului filialei este de 4 ani.
Al. 2 Membrii comitetului filialei pot fi înlocuiţi înainte de expirarea mandatului, în caz de
boală, demisie sau revocare.
Al. 3 Consiliul Naţional poate revoca membri comitetului filialei în caz de încălcări grave
ale prevederilor Statutului.
Al. 4 Hotărârea comitetului filialei privind cooptarea unor alte persoane în cazul existenţei
unor posturi vacante se adoptă cu majoritate simplă prin vot secret. Această hotărâre este
confirmată de proxima adunare generală.
Art. 34 Sesiunile comitetului filialei
Al.1 Comitetul filialei se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.
Al.2 Comitetul filialei se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe an, de regulă în primul
trimestru, la convocarea biroului filialei.
Al.3 Comitetul filialei se întruneşte în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui
filialei, a biroului filialei, sau la cererea unei treimi din membrii săi. Cererea membrilor
comitetului filialei se adresează preşedintelui filialei. Preşedintele filialei este obligat să
convoace comitetul filialei în cel mult 15 zile de la data depunerii cererii.
Art. 35 Convocatorul
Al. 1 Convocatorul va fi expediat cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii şi trebuie să
întrunească elementele prevăzute de art. 27 al. 1 pct. 1-5.
Al. 2 Convocatorul poate fi transmis prin e-mail, fax, scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.
Al. 3 Coordonatele prevăzute în alineatul precedent se transmit în termen de 15 zile de la
alegere în funcţia de membru al comitetului filialei, iar evidenţa lor se păstrează la sediul
filialei.
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Art. 36 Cvorumul şi actele comitetului filialei
Al.1 Comitetul filialei este statutar întrunit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
membrii săi.
Al.2 Comitetul filialei adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Art. 37 Atribuţiile comitetului filialei
Comitetul filialei are următoarele atribuţii:
1. Analizează, evaluează şi aprobă derularea programelor filialei;
2. Analizează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară a filialei;
3. Stabileşte numărul membrilor biroului filialei în condiţiile art. 39 al. 2 şi alege,
dintre membrii săi, prin vot secret membrii biroului filialei care nu au calitatea de
preşedinte sau vicepreşedinte;
4. Stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor si a celorlalţi membrii ai comitetului filialei;
5. Analizează şi aprobă bilanţul contabil al filialei;
6. Evaluează şi aprobă activitatea desfăşurată de directorul filialei;
7. La propunerea biroului filialei hotărăşte excluderea membrilor de Cruce Roşie în
cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 16 pct. 2 din Statut;
8. Propune Consiliului Naţional validarea înfiinţării şi dizolvării subfilialelor;
9. Propune Consiliului Naţional acordarea titlului de membru de onoare;
10. Numeşte comisii de lucru în diverse domenii.
11. Propune comitetului de direcţie al SNCRR numirea prin concurs şi eliberarea din
funcţie a directorului filialei, în condiţiile art. 54 al. 1,2, şi 56 din prezentul
regulament.
12. Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de Adunarea Generală a filialei şi de
organele centrale de conducere ale SNCRR.
Art. 38 Procesul verbal
Al.1 Deliberările comitetului filialei se consemnează într-un proces verbal care se
înregistrează ca act oficial al filialei.
Al. 2 O copie a procesului verbal al comitetului filialei împreună cu un exemplar al
materialelor aprobate de adunarea generală sunt trimise la sediul central în termen de
maxim 5 zile de la data desfăşurării adunării. Această obligaţie revine directorului de filială
în calitate de secretar al comitetului filialei.
Secţiunea 4
Biroul filialei
Art. 39 Noţiune. Componenţă
Al.1 Biroul filialei este organ colegial care organizează şi conduce activitatea curentă a
filialei.
Al.2 Biroul filialei se compune din 7-11 membri: preşedintele filialei, 2-5 vicepreşedinţi,
membri aleşi de comitetul filialei, conform art.37 pct 3 din prezentul regulament.
Al. 3 Cel puţin unul dintre membrii biroului filialei este reprezentant al tineretului.
Dispoziţiile art. 32 al. 3 se aplică corespunzător.
Art. 40 Reuniunile biroului filialei
Biroul filialei se reuneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui sau la cererea a jumătate plus unu din membrii săi. Cererea membrilor este
adresată preşedintelui filialei care este obligat ca în termen de cel mult 5 zile de la
depunerea cererii să convoace biroul filialei.
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Art. 41 Convocatorul
Al. 1 Convocatorul va fi expediat cu cel puţin 2 zile înainte de data reuniunii şi trebuie să
întrunească elementele prevăzute de art. 27 al. 1 pct. 1-5.
Al. 2 Convocatorul poate fi transmis prin e-mail, fax, scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.
Art. 42 Cvorumul şi actele biroului filialei
Al.1 Biroul filialei este statutar dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii săi.
Al.2 Biroul filialei adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor prin vot secret sau vot
deschis după cum hotărăsc membrii săi.
Art. 43 Atribuţiile biroului filialei
Biroul filialei are următoarele atribuţii:
1. Analizează activitatea desfăşurată şi întocmeşte raportul anual de activitate pe care
îl supune aprobării comitetului filialei;
2. Exercită dreptul de administrare asupra patrimoniului aflat în administrarea filialei;
3. Aplică hotărârile adunării generale şi cele ale comitetului filialei;
4. Analizează şi rectifică bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre
aprobare comitetului filialei;
5. Aprobă organigrama filialei;
6. Acceptă donaţiile şi legatele oferite filialei, în conformitate cu legislaţia naţională,
Statului, regulamentele şi Principiile Fundamentale;
7. Urmăreşte îndeplinirea programelor naţionale la nivelul filialei;
Secţiunea 5
Preşedintele filialei
Art. 44 Noţiune. Mandat. Obligaţii
Al. 1 Preşedintele filialei reprezintă filiala în raport cu orice organizaţie şi instituţie din
teritoriu.
Al. 2 Preşedintele nu este salariat al filialei.
Al. 3 Mandatul preşedintelui filialei este de 4 ani, punând fi reînnoit o singură dată.
Al. 4 În exercitarea mandatului său preşdintele filialei prezidează şedinţelor adunării
generale a filialei, comitetului şi biroului filialei şi aduce la îndeplinire hotărările şi
deciziile acestor organe precum şi actele organelor centrale de coducere ale SNCRR.
Art. 45 Reprezentarea în organele centrale de conducere
Al.1 Preşedinţii filialelor sunt delegaţi în adunarea generală a SNCRR şi fac parte din
consiliul naţional.
Al. 2 La sesiunile acestor organe ei pot fi înlocuiţi de vicepreşedinţi, dacă este cazul.
Secţiunea 6
Subfilialele
Art. 46 Natura juridică
Al. 1 Subfiliala este o entitate fără personalitate juridică, subordonată filialei judeţene.
Art. 47 Înfiinţarea şi funcţionarea subfilialelor
Al. 1 Subfilialele se pot înfiinţa la nivel de municipiu, oraş sau comună şi sunt validate de
Consiliul Naţional al SNCRR la propunerea comitetelor filialelor judeţene.
Al. 2 La nivelul subfilialelor municipale, orăşeneşti şi comunale funcţionează un comitet
de subfilială.
Al.3 La nivelul subfilialelor municipale şi orăşeneşti funcţionează şi un birou de subfilială.
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Al. 4 Atribuţiile comitetelor şi birourilor subfilialelor sunt similare cu cele ale comitetelor
şi birourilor filialelor.
Activitatea subfilialelor este coordonată de comitetul filialei judeţene
Art. 48 Autonomia subfilialelor
Al. 1 Subfilialele nu au personalitate juridică, iar autonomia şi limitele acesteia se acordă
de comitetul filialei judeţene.
Al. 2 În funcţie de natura, dimensiunea şi importanţa activităţii din cadrul unei subfiliale,
filialele judeţene pot aproba angajarea unui director de sub filială, subordonat directorului
filialei.
Al. 3 Contractul de muncă al directorului de subfilială se negociază şi se încheie, în numele
filialei, de către directorul acesteia.
Secţiunea 7
Incompatibilităţi
Art. 49 Incompatibilităţi
Funcţiile de preşedinte de filială, vicepreşedinte, director de filială, contabil al filialei, nu
pot fi încredinţate membrilor aceleiaşi familii, rudelor sau afinilor până la gradul patru
inclusiv, nici persoanelor care au relaţii de subordonare pe plan profesional.
CAPITOLUL VI
DIRECTORUL FILIALEI
Art. 50 Noţiune şi atribuţii
Al. 1 Directorul de filială este principalul funcţionar executiv al filialei şi angajat al
acesteia.
Al. 2 Potrivit art. 30 al. 1 din statut, atribuţiile directorului de filială sunt similare
directorului general, raportate la nivelul filialei.
Al. 3 În conformitate cu art. 30 al. 1 şi 45 din Statut, directorul filialei are următoarele
obligaţii principale:
1. Să aplice la nivelul filialelor şi în limita competenţelor hotărârile şi deciziile
organelor centrale de conducere ale SNCRR şi organelor teritoriale de conducere
ale filialei.
2. Să conducă aparatul propriu al filialei şi să răspundă de executarea
responsabilităţilor încredinţate.
3. Să coordoneze elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi să răspundă de
execuţia bugetară.
4. Să reprezinte filiala în calitatea ei de persoană juridică, fără ca prin aceasta să se
încalce atribuţiile exclusive prevăzute la art. 23 din statut în sarcina organelor
centrale ale SNCRR.
5. Să îndeplinească şi alte sarcini încredinţate de organele centrale de conducere sau
cele de la nivelul filialei.
6. Să prezinte, semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în faţa organelor teritoriale
de conducere rapoarte privind activitatea filialei.
7. Să îndeplinească din oficiu funcţia de secretar al adunării generale a filialei, al
comitetului şi birouluifilialei. Să pregătească, să organizeze şi să participe fără
drept de vot la adunările/întrunirile acestor organe.
8. Să numească şi să elibereze din funcţie personalul din cadrul aparatului propriu de
la nivelul filialei.
9. Să răspundă de administrarea şi gestionarea patrimoniului Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România de la nivelul filialei.
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Art. 51 Actele directorului de filială
În exercitarea atribuţiilor sale directorul de filială emite dispoziţii, cu respectarea legislaţiei
în vigoare, a statutului şi regulamentelor SNCRR.
Art. 52 Personalul din subordine
Directorul filialei, în baza organigramei aprobată de biroul filialei şi în funcţie de
disponibilităţile financiare ale filialei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din
subordine.
Art. 53 Subordonarea faţă de directorul general al SNCRR
Al. 1 Potrivit art. 30 al. 1 teza finală din Statut, directorul de filială se subordonează din
punct de vedere managerial directorului general.
Al. 2 Raportul de subordonare faţă de directorul general al SNCRR se concretizează în
următoarele obligaţii ale directorului de filială:
1. Obligaţia de a întocmi rapoarte de activitate, rapoarte financiare, etc, la solicitarea
directorului general;
2. Obligaţia de a participa la reuniuni, seminarii, conferinţe, etc, la solicitarea
directorului general;
3. Obligaţia de a răspunde în faţa directorului general de activitatea personalului
angajat al filialei;
4. Obligaţia de a răspunde în faţa directorului general de modul de administrare şi
gestionare al patrimoniului SNCRR de la nivelul filialei;
5. Obligaţia de a pune la dispoziţie directorului general sau persoanei desemnate de
acesta toate documentele solicitate;
6. Obligaţia de a respecta şi pune în aplicare întocmai dispoziţiile directorului
general;
7. Obligaţia a respecta toate prevederile contractului individual de muncă, ale fişei
postului, Statutului şi regulamentelor SNCRR;
Art. 54 Numirea directorului de filială.
Al. 1 Potrivit art. 30 al. 1 şi art. 42 al. 1 lit. h din Statut, directorul de filială este numit prin
decizie de comitetul de direcţie al SNCRR la propunerea comitetului filialei şi a
directorului general.
Al.2 Comitetul filialei organizează selecţia pentru postul de director de filială. La procesul
de selecţie participă directorul general sau un reprezentant al acestuia. Comitetul de
direcţie nu va numi în funcţia de director de filială un candidat în absenţa propunerii
directorului general sau a comitetului filialei.
Al. 3 Decizia de numire a comitetului de direcţie se comunică filialei care prin preşedintele
său sau prin alt membru al comitetului filialei desemnat anume de comitetul de direcţie va
încheia contractul individual de muncă al directorului de filială.
Art. 55. Revocarea directorului de filială
Potrivit art. 30 al. 1 şi art.42 al. 1 lit. h din Statut, directorul de filială este revocat prin
decizie de comitetul de direcţie al SNCRR, la propunerea comitetului filialei şi a
directorului general.
Art. 56 Revocarea directorului de filială la propunerea comitetului filialei.
Al. 1 Comitetul filialei poate propune comitetului de direcţie revocarea din funcţie a
directorului de filială, dacă directorul filialei nu respectă hotărârile şi deciziile organelor
locale de conducere ale filialei.
Al.2 Cercetarea abaterii disciplinare pentru încălcarea de către directorul filialei a
hotărârilor şi dispoziţiilor organelor locale de conducere ale filialei este în competenţa
comitetului filialei.
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Al. 3 Dacă va găsi întemeiată propunerea de revocare comitetul de direcţie va decide
revocarea din funcţie a directorului filialei.
Al. 4 Decizia de revocare din funcţie a directorului de filială se comunică filialei care prin
preşedintele său, va desface contractului individual de muncă al directorului de filială.
Al. 5 Comitetul filialei poate propune comitetului de direcţie şi alte sancţiuni faţă de
directorul de filială în afara celei prevăzute la al. 1.
Art. 57 Revocarea directorului de filială la propunerea directorului general.
Al. 1 Directorul general al SNCRR poate propune comitetului de direcţie revocarea din
funcţie a directorului filialei în cazul în care acesta nu respectă dispoziţiile art. 53 din
prezentul regulament.
Al. 2 Cercetarea abaterii disciplinare pentru încălcarea de către directorul filialei a
dispoziţiilor art. 53 este în competenţa directorului general al SNCRR.
Al. 3 Dacă va găsi întemeiată propunerea de revocare, comitetul de direcţie va decide
revocarea din funcţie a directorului filialei sau va dispune altă măsură, după caz.
Al. 4 Decizia de revocare din funcţie a directorului de filială se comunică preşedintelui
filialei care va desface contractului individual de muncă al directorului de filială.
Al. 5 Directorul General poate propune comitetului de direcţie şi alte sancţiuni faţă de
directorul de filială în afara celei prevăzute la al. 1.
CAPITOLUL VII
COMISIA DE CONTROL FINANCIAR
Art. 58 Structură. Mandat. Funcţionare.
Al. 1 Comisia de control financiar se alege la nivelul fiecărei filiale de către adunarea
generală a filialei.
Al.2 Comisia se compune din trei membri, dintre care cel puţin unul trebuie să aibă
calitatea de contabil autorizat, expert contabil, auditor financiar sau să exercite funcţii de
control financiar în cadrul insituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, care funcţionează
legal pe teritoriul României.
Al.3 Mandatul membrilor comisiei de control financiar este de 4 ani.
Al.4 Comisiile de control financiar au atribuţiile prevăzute la art. 50 al 4 din Statut şi îşi
desfăşoară activitatea în baza unui regulament special de funcţionare.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 59 Adoptare şi intrare în vigoare
Prezentul regulament a fost adoptat în reuniunea Comitetului de Direcţie din 11 noiembrie
2004 şi intră în vigoare la 1 decembrie 2004.
Art. 60 Abrogare
La data intrării sale în vigoare, prezentul regulament abrogă Regulamentul de organizare şi
funcţionare al filialelor SNCRR din data de aprobat de Comitetul de Direcţie din data de
18.03.2003.
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