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PROCES-VERBAL 

 PRIVIND ALEGEREA  

REPREZENTANŢILOR ANGAJAŢILOR 

 

încheiat astăzi, ________________  

 

în localitatea ___________________________ 

  

 Angajatorul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul social în Galați, strada 

Domenască nr. 47, are un număr total de ________ angajaţi, încadraţi în baza unor contracte 

individuale de muncă. 

              Obiectul principal de activitate al angajatorului este ___________________________. 

              Şedinţa se declară deschisă. 

              La şedinţă participă un nr. de _________ angajaţi, fiind absenţi un nr. de ________, din 

care motivaţi ________ şi nemotivaţi ________, potrivit listei de prezenţă cu semnătura fiecărui 

salariat, ce constituie Anexa la prezentul Proces-verbal şi face parte din acesta, îndeplinindu-se 

dispoziţia prevăzută la art. 221 alin. (2) din Codul muncii actualizat, care arată că reprezentanţii 

salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate 

din numărul total al salariaţilor.  

            Ordinea de zi: - Alegerea reprezentantului angajaţilor pentru negocierea şi semnarea 

contractului colectiv de muncă ce se va încheia la nivel de unitate, pentru perioada _____ - _____. 

             Se alege un prezidiu care să asigure ordinea de sedinţă pentru alegerea reprezentantului 

angajaţilor, format din ______ membri, propuşi şi aleşi cu _____ voturi fiecare, din care au fost 

desemnaţi, în calitate de preşedinte, dl. ________________ şi secretar, dl. _________________. 

   Având în vedere acordul angajatorului pentru alegerea unui număr de 1 reprezentant ai 

angajaţilor, conform cotei de reprezentare de 1/1000 de angajați, se propune şi se votează, prin 

vot deschis, să fie aleşi un număr de ______reprezentant ai angajaţilor, îndeplinindu-se condiţia 

prevăzută la art. 222 alin. (2) din Codul muncii actualizat. 

   Preşedintele prezidiului a solicitat Adunării Generale a Angajaţilor să propună numele 

persoanei care să fie alese ca reprezentant ai angajaţilor pentru un mandat de 2 ani. 

              Se propun, în ordine, următorii:  

dl. ____________________________,  dl. ___________________________, 

dl. ____________________________ ,   dl. ___________________________. 

dl. ____________________________,   

              În urma numărării voturilor exprimate în mod secret, reprezentanţii angajaţilor au fost 

aleşi în raport cu numărul voturilor obţinute, după cum urmează: 

           dl. _______________________, ____  voturi pentru , ____  voturi contra, ____ abţineri; 

            dl. _______________________, ____  voturi pentru , ____  voturi contra, ____ abţineri; 

            dl. _______________________, ____  voturi pentru , ____  voturi contra, ____ abţineri; 

dl. _______________________, ____  voturi pentru , ____  voturi contra, ____ abţineri; 



            dl. _______________________, ____  voturi pentru , ____  voturi contra, ____ abţineri. 

               Epuizându-se ordinea de zi, şedinţa se declară închisă. 

               Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în trei exemplare originale.  

  

1.    Preşedinte  ______________________, ______________ 

                            (numele şi prenumele)         (semnătura) 

2. Secretar ________________________, ______________ 

3. Membru ________________________, ______________ 

4. Membru ________________________, ______________ 

5. Membru ________________________, ______________ 

 

 

 

Angajator: 

 ________________________      

 

 

 




