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A D E Z I U N E 
 

Subsemnatul(a) ................................................................................................... 
legitimat cu C.I seria  .......... nr. ............. CNP: ..................................................... domiciliat/a in 
localitatea .........................................., str. ......................................  nr. ......, bl. ..............., sc. ........, et. 
....., ap. ........., sector/judet .............................. tel.mobil: ................................................. e-
mail.................................................... având funcţia de .................................... în cadrul 
................................................., Direcţia ......................................, Serviciul......................................, 
Biroul ............................................,Compartimentul .............................................................  salarizat 
de către ...................................................................................................., prin prezenta ader şi doresc să 
fac parte ca membru din Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Funcţionarilor Meridian  şi declar că am 
luat cunoştinţă de prevederile statutului acestuia. 

Am luat la cunoştinţă că nu pot face parte din două sau mai multe organizaţii sindicale în acelaşi 
timp, mă oblig să respect Statutul Sindicatului, sunt de acord şi mă angajez să plătesc cotizaţia prin 
reţinerea acesteia pe statul de plată.  

Prin prezenta îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal 
în scopul apărării drepturilor și reprezentării intereselor de către sindicat în raport cu angajatorul, în 
faţa instanţelor judecătoreşti naționale și europene, organelor de jurisdicţie, instituţiilor și autorităţilor 
publice prevăzute de lege 
 
Data ________________                                                                        Semnătura________________ 
 

Î M P U T E R N I C I R E 
 

 Subsemnatul, ________________________________________________, domiciliat în 
___________________________________________________________________________ 
identificat cu CI seria _____ nr. ___________, CNP _________________________________ 
angajat la _______________________________________________________, împuternicesc 
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Funcţionarilor Meridian, al cărui membru sunt, ca în baza 
prevederilor art. 28 alin (1) şi (2) din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social, să mă reprezinte în 
toate acţiunile întreprinse în justiţie de către sindicat în numele membrilor pentru apărarea drepturilor 
ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și 
contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale 
funcționarilor publici în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau 
autorităţi ale statului. 
         În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei împuterniciri, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 
Funcţionarilor Meridian  va putea introduce, susţine sau retrage orice acţiune, va putea primi toate 
actele de procedură, va propune şi efectua orice probatorii, mă va reprezenta cu depline puteri, atât pe 
fond, cât şi în toate gradele de jurisdicţie, iar la nevoie va putea angaja un apărător ales la libera sa 
dorinţă.                                                                                                       
                                                                                       Semnătura_____________________________ 
 
 
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
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