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Nr de inregistrare ……………………………………… 
 

CERERE DE ADEZIUNE LA SINDICATUL SOLIDARITATEA SOFERILOR DRUMURI BUNE 

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………....domiciliat 
 
in…………………………………strada……………………………………………………………………nr…………….bloc……………..scara………….. 
 
etaj…………….ap…………….posesor  al  BI/CI  seria……………….nr…………………….………………eliberat(a)  la  data 
 
de…………………/………………/………………………de catre SPCLEP…………………………………….…………..avand Cod Numeric 
 
Personal………………………………………………………..……., va rog sa aprobati inscrierea mea in randul membrilor 
 
Sindicatului Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune. 
 

 

Data: …………../…………./…………………………. 

 
 

 
Semnatura ………………………………………………………… 
 

Telefon: ………………………………………………… 
 
E-mail: …………………………………………………… 

 

ADEZIUNE 

 
Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………………………………………………..………..cu datele 
 
personale mentionate mai sus, angajat al ….………………………………………………………………………………………………………….  
prin prezenta recunosc ca am luat la cunostinta prevederile Statutului Sindicatului Solidatitatea Soferilor Drumuri 

 
 
   

Bune si optez pentru plafonul de cotizatie lunara: 
 

plafon  - 25 lei lunar   
 
  

conform cu Art. 56 alin. 1 din Statutul Sindicatului. 
 
Sunt de acord sa respect Statutul Sindicatului Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune si ma angajez sa promovez 

obiectivele Sindicatului, sa particip si sa sustin activitatea acestuia, sa respect normele de etica profesionala si 

conduita morala, sa pun la dispozitia acestuia informatiile de care dispun in vederea organizarii sistemului public 

de informatii, in beneficiul comun al tuturor membrilor de Sindicat. Ma voi abtine de la orice actiune care 

dauneaza prestigiului si intereselor Sindicatului si al membrilor sai. 
 
Data: …………../…………./…………………………. Semnatura ………………………………………………………… 
 

 

  

  
Se aproba 

 
Se respinge  

Virgil C. Purcarescu 

Presedinte 
 
 

Sindicatul Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document de adeziune în scopul inscrierii dumneavoastra ca membru de sindicat cu drepturile 
prevazute de Statut, in vederea apararii intereselor legale. Datele dumneavoastra nu vor fi dezvăluite unei terte parti, cu exceptia autoritatilor publice si judecatoresti abilitate, in vederea solutionarii problemelor legale. 

În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi □NU 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 

solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Sindicatul Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa 
justiţiei. 


