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MANDAT DE REPREZENTARE 
 
 
Subsemnatul(a), ______________________________________________________, cu 
domiciliul în ____________________________________________________________, 
posesor/posesoare  al/a C.I. seria ____ nr. ___________, eliberată la data de _____________, 
de către __________________, CNP __________________________, în calitate de salariat al 
Societății Române de Televiziune cu funcția de ___________________________________, 
și membru al Sindicatului pentru Unitatea Salariaților TV, împuternicesc prin prezentul 
document Sindicatul pentru Unitatea Salariaților TV ca în numele meu și pentru mine să 
realizeze toate demersurile necesare pentru inițierea și parcurgerea procedurii jurisdicționale 
având ca obiect obligarea angajatorului Societatea Română de Televiziune la plata dreptului 
constând în prima de Paște aferentă anului 2022 în sumă de 1000 lei net, precum și 
actualizarea valorii acesteia, începând cu luna mai 2022, conform reglementărilor legale, până 
la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, drept ce mi se cuvine potrivit art. 108 
alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
București sub nr. 204/23.05.2018, așa cum a fost modificat și completat prin Actul adițional 
nr.3 înregistrat la ITM București sub nr. 04/30.12.2019, sumă actualizată cu rata inflației 
calculată de la data scadenței și până la plata efectivă și la care să se aplice dobânda legală 
penalizatoare aferentă la momentul sesizării instanței, calculată de la data scadenței și până la 
data plății efective, pentru plata cu întârziere a sumei de mai sus.  
 

În calitatea sa de reprezentant, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților TV va putea 
încheia în numele meu și pentru mine orice act necesar pentru executarea mandatului, inclusiv 
contracte de asistență juridică, va putea iniția și parcurge orice procedură necesară în vederea 
sesizării instanțelor judecătorești și mă va putea reprezenta în relație cu angajatorul, instanțele 
judecătorești și orice altă persoană fizică sau juridică ori persoană fizică autorizată.  

Declar că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea 
prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către Sindicatul 
pentru Unitatea Salariaților TV.  

 
 

Data: ______________________ 
 
 
 

Nume și prenume: _____________________________ 
 
Semnătura: ____________________________ 


