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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 

Domnule Președinte, 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________________ , 
posesor/oare al/a C.I. / B.I. seria ___ nr. _______ , eliberat de  ______________________ la data ____________ , 
CNP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, având funcția de ____________________________________ , 
la unitatea __________________________________________________________________________________ , 
solicit să devin membru al Sindicatului Învățământ Preuniversitar (S.I.P.) Județul Hunedoara. 
 Îmi dau acordul pentru reținerea cotizației sindicale, în cuantum de 0,75% din salariul brut realizat, pe 
statul de plată a salariilor și pentru virarea acesteia în contul:  

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara 
IBAN:  RO93 RNCB 0160 0185 1705 0001 deschis la BCR Deva 
codul de identificare fiscală: 4944354. 
Îmi exprim prin prezenta acordul ca organizația sindicală S.I.P. Județul Hunedoara, cu sediul în Deva, 

strada Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă, să prelucreze și să proceseze datele mele personale, în 
conformitate cu scopurile organizației și prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
  

Data: _______________     Semnătura: ___________________ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Nr. ____ / __________ 
 
Către ______________________________________________________ 

 
 Doamnei / Domnului Director  

În atenția serviciului secretariat / contabilitate 
Referitor la: reținere cotizație membru de sindicat 
 

 
Doamnă / Domnule Director, 

 
 Prin prezenta, vă solicităm, ca în temeiul legislației în vigoare (art. 99 din CCMUNSAIP înregistrat la 
MMJS/DDS cu nr. 435/17.04.2019; articolul 24 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social) și în baza cererii 
de mai sus, să dispuneți serviciului secretariat/contabilitate reținerea cotizației de sindicat pe statul de plată 
pentru dl. / d-na.: ______________________________________________________________________________ 
și virarea acesteia în contul: 

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara 
IBAN:  RO93 RNCB 0160 0185 1705 0001 deschis la BCR Deva 
codul de identificare fiscală: 4944354. 
 

Președinte, 
Paul Rusu 

Viza liderului sindical din unitate 

Numele și prenumele: _______________ Semnătura: _______________ 
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