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           Lider :         Nichifor Aleodor                         

Primvicelider : Chiriac Stelian 
                           Vicelider :       Ciubotaru Cristian         

                                                                                                                                            Vicelider :        Croitoru Marius Bogdan 
                                               

 

 

 

     

    Către, 

     S.L.I.Tc. ,,Bogdan Vodă ,,  SUCEAVA 

 

 

 Subsemnatul(a), ____________________________________________ 

salariat.la.____________________________________departament/compartiment

____________________________________________, nr.marca___________, 

CNP__________________________vă rog să binevoiţi   a-mi aproba înscrierea 

ca membru în sindicatul sus menţionat începând cu data de __________________. 

 Am luat la cunoştinţă prevederile art. 73 din statut care este menţionat în 

continuare: sindicatul combate cu fermitate tendinţele de căpătuială, parazitism, 

înşelătorie, alcoolism, mită, abuz de putere, nepotism, abuz în cadrul serviciului, 

birocratism,acţiuni neorganizate şi neautorizate de sindicat care contravin statutului, 

nerespectarea dispoziţiilor administraţiei în legatură cu munca de producţie care nu 

depaşesc cadrul Contractului Colectiv de Munca. În cazul în care unui membru de 

sindicat i se va aduce una dintre aceste acuzaţii din partea administraţiei şi va fi 

dovedită sindicatul işi rezervă dreptul de a nu interveni în apărarea lui şi chiar poate 

propune sancţiuni în acest sens. 

 Mă oblig a respecta statutul acestui sindicat. 

 Telefon mobil____________________ 

 Telefon servici ___________________ 

 Telefon acasa_____________________ 

 Email___________________________ 

   

Am luat la cunoştinţă că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale. 

 

 

Data:____________    Semnatura___________ 

 

         

 

 

 

 

 

MEMBRU FONDATOR 

PREŞEDINTE DE ONOARE ,  

VASILE  COROAMĂ 

Nota : Va rugam sa completati citeţ pentru a fi inregistrate  corect    
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Cerere de retragere din sindicatul actual  (daca sunteti membru). 

 

 

Către, 

     Sindicatul__________________________ 

 

 Subsemnatul(a)_________________________________salariat(ă) la departamentul 

/compartimentul__________________________________________________________din cadrul 

____________________________________  marca___________ vă comunic că începând cu data 

de _____________________ mă retrag din sindicatul dumneavoastră. 

 

Data______________    Semnatura_____________ 

 

____________________________________________________________________ 
Cerere pentru neretinerea cotizatiei din sindicatul din care v-ati retras 

 

 
Către, 

     Departament  Salarizare  

 

 Subsemnatul(a)_________________________________________ salariat(ă) la 

departamentul /compartimentul_______________________________________________din cadrul 

_____________________________________marca__________vă solicit ca începând cu data 

de ___________________ să nu mi se mai reţină cotizaţia sindicală pentru sindicatul 

________________________________________________________. 

 

Data______________    Semnatura_____________ 

 

________________________________________________________________________________ 
Cerere pentru retinerea cotizatiei pentru Sindicatul Bogdan Voda. 

 

 

Către, 

     Departament  Salarizare Bucuresti 

 

 Subsemnatul(a)_______________________________ salariat(ă) la departamentul 

/compartimentul___________________________________________________________din cadrul 

_______________________________________marca___________vă rog ca începând cu data de 

___________________ să mi se reţină cotizaţia în valoare de 20 lei/luna din salariul tarifar de 

încadrare, pentru Sindicatul Liber Independent  de Telecomunicaţii ,,Bogdan Voda” Rădăuţi – 

SUCEAVA. 

 

 Data______________    Semnatura____________ 

 

 


