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ANUNŢ IMPORTANT 

 

În atenţia salariaţilor Universității „Dunărea de Jos” din Galați  

 

Referitor la alegerea reprezentantului salariaţilor care nu sunt membrii de sindicat 

 

 

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada Domnească nr. 

47, reprezentată legal prin Rector, domnul prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan, în temeiul 

art.129 si art.130 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, informează, din nou, salariații 

că începând cu data de 18.12.2017, s-a demarat procedura de negociere a clauzelor 

contractului colectiv de muncă la nivel de unitate de învățământ superior –Universitatea 

,,Dunărea de Jos” din Galați. 

Conform articolului 221 alin. (1) şi (2) din Codul muncii:  

    “(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt 

constituite organizaţii sindicale reprezentative1 conform legii, interesele salariaţilor pot fi 

promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţipecial în acest scop. 

    (2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu 

votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.” 

Având în vedere că până la data demarării negocierii clauzelor contractului colectiv de 

muncă la nivel de unitate de învățământ superior –Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, 

respectiv 18.12.2017, salariații care nu sunt membrii de sindicat nu și-au desemnat un 

reprezentat, a fost desemnat un curator al salariaților, în persoana domnului Romeu 

Horghidan. 

În consecinţă, salariații care nu sunt membrii de sindicat sunt informaţi despre 

necesitatea de a-şi alege un reprezentant conform legii, mandatul domnului curator Romeu 

Horghidan nepermitându-i semnarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. 

Drept urmare, în data de 16.01.2018, ora 1400, la Sala A 001 (Galați, strada 

Carnabel  - Facultatea de Educație Fizică și Sport ) va avea loc Adunarea Generală a 

salarițiilor pentru alegerea reprezentantului angajaţilor pentru negocierea şi semnarea 

contractului colectiv de muncă ce se va încheia la nivel de unitate. 

 

 Precizăm din nou că alegerea reprezentului salariaților este necesar pentru 

negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă ce se va încheia la nivel de 

unitate, scopul acestuia fiind stabilirea privind conditiile de munca, salarizarea, precum 

si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de muncă. 

          

  Rector,  

Iulian Gabriel Bîrsan 

                                                           
1 numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. 




