SC ………………………………………………………………..SRL
Sediul: ………………………………………………………….
Tel. ....................... / Fax. ...............................
E‐mail: ...........................................................
Cod fiscal: ......................................................
Nr. înreg. O.N.R.C.: J 02 / ........./ ....................
Nr. inreg. .................... / ................................
Către,
Inspectoratul Teritorial de Muncă ARAD
Angajatorul, ............................................................., reprezentat prin conducerea acestuia având ca reprezentant legal pe
................................................... identificat cu act de identitate (tip)....... seria ..... nr... ... având CNP.................................................
In calitate de .......................................................având ca obiect principal de activitate.......................................................................
ramura..................................... cod CAEN ............, capital social ............ (natura capitalului social: de stat, mixt sau privat) cu un
număr total de ... salariaţi şi :
salariaţii unităţii reprezentanţi prin Sindicatul .......................................... cu sediul în ..................... având cif....................
cu reprezentant legal................................................... în calitate de ............................................ identificat cu act de identitate (tip)
....... seria ........ nr...................... având CNP......................................... sau
salariaţii unitaţii prin reprezentant/reprezentanţi ales/aleşi:
1.........................................identificat cu act de identitate (tip)............seria........nr..............având CNP.............................................
2 ....................................... identificat cu act de identitate(tip)............seria........nr..............având CNP............................................
3 ....................................... identificat cu act de identitate(tip).............seria........nr..............avand CNP............................................
4 ....................................... identificat cu act de identitate(tip).............seria........nr..............avand CNP............................................
solicităm înregistrarea, în registrul unic de evidenţă, a contractului colectiv de muncă / actului aditional de
modificare/prelungire, încheiat la nivelul de unităţii noastre, încheiat pe o durată de .............. În acest sens depunem 3 (trei)
exemplare ale contractului colectiv de muncă / actului aditional ,având un număr de ......... pagini, toate semnate şi ştampilate de
către părţi pe fiecare pagină în original.
Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 144 al. 1 din Lg. 62 din 2011 acesta se va aplica de la data
înregistrării acestuia la ITM sau de la o data ulterioară.
Totodată vă comunicăm faptul că a încetat contractului colectiv de munca încheiat anterior inregistrat la ITM/(DMPS)cu
nr......./................. (în situaţia in care a fost încheiat un astfel de contract)la data de...................../ sau precizăm faptul că nu a mai
fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii.
Menţionăm faptul că la nivelul unităţii nu / există sindicat reprezentativ şi faptul că au fost respectate toate clauzele
contractului colectiv încheiat la nivel superior aplicabil.
Anexăm următoarele documente:
- dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
- împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării CCM (copie CI ale părţilor
mandatate să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii);
- dovezile de reprezentativitate ale părţilor (dacă există sindicat în cadrul societăţii –copie senţintă civilă
(reprezentativitate pe legea 62/2011) şi copie CI a celor mandataţi să negocieze ccm);
- procesul‐verbal de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat
la alegerea acestora;
- procesele‐verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar,
conţinând poziţia părţilor;
- grila de salarizare.
Angajator
SC ........................................................SRL
............................................................ Administrator
Salariaţi prin Sindicatul .......................................... :
‐ .................................................. în calitate de ........................
‐ ................................................. în calitate de ........................
Salariaţi prin reprezentanţi aleşi:
‐ ..................................................
‐ ..................................................
‐ ..................................................

