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LISTA    

SINDICATELOR REPREZENTATIVE la nivel de unitate conform Legii nr. 367/2022  

evidență conform art. 56 alin 7   

 INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BRAŞOV  
Nr. 

Crt. 
DENUMIREA SINDICAT 

 
Din cadrul SOCIETATII/UNITATII SENTINTA CIVILA 

1 

Sindicatul liber al salariaților din 

cadrul societății RIAL SRL Brașov 
S.C. RIAL S.R.L. Brașov 6/19.01.2023 

2 

Sindicatul Liber 2015 RAT Brasov S.C. RAT BV S.A. 71/29.11.2022 

 



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BRAŞOV
Dosar civil nr.26392/197/2022

SENTINŢA CIVILĂ NR.6
Şedinţa publică din data de 19.01.2023

PREŞEDINTE: MARIANA ADAM – judecător
GREFIER: ANCA STĂNILOAIE

Pe  rol  fiind  soluţionarea  cererii  formulate  de  petentul  SINDICATUL  LIBER  AL
SALARIAŢILOR  DIN  CADRUL  SOCIETĂŢII  RIAL  BRAŞOV,  prin  reprezentant  legal  –
preşedinte Vladu Constantin Mugurel, având ca obiect „reprezentativitate sindicat”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul legal al sindicatului
petent, numitul Vladu Constantin Mugurel.

Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Reţine întocmit raportul „Ecris” asupra prezentei cauze.
Se constată depusă la dosarul cauzei,  prin serviciul  registratură,  din partea petentului,

chitanţa nr.17000030 din 04.01.2023 prin care face dovada achitării taxei judiciare de timbru în
sumă de 20 lei.

Reprezentantul  legal  al  sindicatului  depune la  dosarul  cauzei  cerere  prin care solicită
comunicarea actelor de procedură la adresa de e-mail sindicatulsalariatilorrial@gmail.com .

Procedând  din  oficiu  la  verificarea  competenţei,  judecătoria  se  declară  competentă
general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze. 

Instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.
Luând cuvântul, reprezentantul legal al sindicatului solicită admiterea cererii astfel cum a

fost formulată.
Faţă de actele de la dosar, instanţa reţine cererea spre soluţionare.

JUDECĂTORIA

Constată  că  prin  cererea  înregistrată  la  această  instanţă  la  12.12.2022  sub
nr.26392/197/2022,  petentul  SINDICATUL  LIBER  AL  SALARIAŢILOR  DIN  CADRUL
SOCIETĂŢII RIAL BRAŞOV, prin reprezentant legal – preşedinte Vladu Constantin Mugurel,
a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să constate că este reprezentativ la nivelul unităţii
RIAL SRL BRAŞOV.

Cererea este legal  timbrată  cu taxa judiciară  de timbru în cuantum de 20 lei  (fila 13
dosar).

În  drept  au  fost  invocate  dispoziţiile  art.51  alin.1  lit.C  din  L.nr.62/2011 a  dialogului
social.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri constând în declaraţia din 12.12.2022, privind
numărul membrilor de sindicat (fila 5); adeverinţa  nr.7129 din data de 21.11.2022, emisă de
RIAL SRL Braşov asupra numărului total de salariaţi (fila 6); dovada depunerii la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Braşov sub nr.25927/CCMMRM din 23.11.2022 a unei copii a dosarului de
reprezentativitate (fila 7); în copie conformă cu originalul sentinţa civilă nr.57 din 19.10.2022,
pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr. 21166/197/2022 (fila 8).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Organizaţia sindicală petentă are la momentul formulării prezentei cereri un număr de 81

membri în cadrul societăţii RIAL SRL, conform declaraţiei din data de 12.12.2022 transmise de
sindicatul menţionat, declaraţie aflată la fila 5 în dosarul cauzei.
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Corespunzător  adeverinţei  nr.7129  din   data  de  21.11.2022  eliberată  de  RIAL SRL,
numărul de angajaţi ai acestei unităţi este de 101 angajaţi (fila 6 dosar).

Dovada asupra înregistrării la ITM Braşov a dosarului de reprezentativitate se regăseşte
la fila 7 dosar.

În drept, potrivit  art.51 alin.1 pct.C lit.c)  din L.nr.62/2011 republicată,  pentru a putea
participa la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, numărul de membri ai
sindicatului trebuie să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

În  speţă,  această  cerinţă  legală  este  îndeplinită,  după  cum  la  dosar  s-a  depus  şi
documentaţia avută în vedere de prevederea art.52 lit.C din L.nr.62/2011 republicată (filele 5-8).
 Ca  urmare,  în  temeiul  art.51  alin.2  din  L.nr.62/2011  republicată,  instanţa  va  admite
cererea formulată de sindicatul petent, prin reprezentant legal şi va constata că este reprezentativ
la nivelul unităţii RIAL SRL BRAŞOV.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de petentul SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN
CADRUL SOCIETĂŢII RIAL BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Aleea Magnoliei, nr.14, bloc
100, sc.C, ap.7, jud. Braşov, prin reprezentant legal – preşedinte Vladu Constantin Mugurel şi, în
consecinţă:

Constată că sindicatul petent este reprezentativ la nivelul unităţii RIAL SRL BRAŞOV.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Declaraţia de apel se va depune la

Judecătoria Braşov.
Pronunţată  prin  punerea  la  dispoziţia  părţilor  prin  mijlocirea  grefei  instanţei,  astăzi,

19.01.2023.

      PREŞEDINTE                                                                GREFIER
 MARIANA ADAM                                                     ANCA STĂNILOAIE

Red.M.A./Dact. A.S.
19.01.2023- 4ex. 
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