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                           APROB,  
                                                                                                                                      PREFECT, 

MUNTEAN Adela – Maria  
    
                                                                                                                       

ORDINEA  DE  ZI 

 

  edinţa ordinară a Comisiei de Dialog Social a Judeţului Sibiu, din data de 25 

ianuarie 2018, ora 11,00  care are loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu, etaj 1, 

sala „George Bariţiu”, are următoarea ordine de zi: 

 
1. Prezentarea i semnarea minutei şedinţei Comisiei de Dialog Social Sibiu din data de 18 

decembrie 2017. 

2. Proiectul de modificare a Legii nr. 62/2011, propus de Ministerul Consultării Publice i 

Dialogului Social  stabilit în urma discuțiilor purtate cu partenerii sociali. 

3. Proiectului de act normativ referitor la H.G 1260/2011 privind redefinirea sectoarelor de 

activitate din economia naţională pentru care se pot negocia şi încheia contracte colective 

de muncă, propus de Ministerul Consultării Publice i Dialogului Social  în urma 

discuțiilor purtate cu partenerii sociali. 

4. Diverse. 

 

 

 

 
Secretariat tehnic, 
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PROIECT DE LEGE 

Privind noua Lege a dialogului social nr. …. /2018 

 

Având în vedere faptul că de la data intrării în vigoare a Legii nr.62/2011 – Legea dialogului 
social s-au constatat disfuncționalități majore ale dialogului social în ceea ce privește organizarea și 
funcționarea organizațiilor sindicale și patronale, procesul de negociere colectivă la toate nivelurile, 
declanșarea conflictelor colective de muncă și a grevei, 

Dificultăți de desfășurare a dialogului social tripartit instituționalizat,  

Lispa unor mecansime de colectare bază de date și a unor mecanisme de monitorizare a 
conflictelor colective de muncă,  

Corelarea cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare i 
consultare a angaja ilor, deoarece angajatorul este partenerul legal de dialog al sindicatului,  

Întrucât procedurile privind declan area, derularea i solu ionarea conflictelor colective de 
muncă și cele privind gestionarea grevei necesită completări suplimentare i imediate, pentru 
încurajarea partenerilor sociali să recurgă în cel mai înalt grad la proceduri voluntare de solu ionare i 
pentru armonizarea reglementărilor specifice cu reglementările noului Cod de procedură civilă i ale 
legii de punere a acestuia în aplicare,  

inând cont de necesitatea solu ionării urgente a celor men ionate, întrucât aceste elemente 
vizează interesul public i constituie situa ii de urgen ă i extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată. 

In temeiul art.115, alin. 4 din Constitu ia României 

Guvernul României adoptă prezenta Lege. 

 

TITLUL I, Dispozi ii generale 

 

    ART. 1 

În în elesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au următoarele semnifica ii: 

    (1) parteneri sociali – sindicate/organiza ii sindicale, angajatori/organiza ii patronale, care 
interac ionează în procesul de dialog social; 

    (2) parteneri de dialog social – organiza ii sindicale, angajatori/organiza ii patronale, precum i 
reprezentan ii autorită ilor administra iei publice, care interac ionează în procesul de dialog social; 

    (3) dialog social - procesul voluntar prin care partenerii de dialog social se informează, se consultă 
i negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun;  

     a) informare - transmiterea de date de către angajator/organiza ii patronale către 
sindicat/organiza ii sindicale sau, după caz, către reprezentan ii ale i ai angaja ilor, pentru a le 
permite să se familiarizeze cu problematica dezbaterii i să o examineze în cuno tin ă de cauză; 

     b) consultare - schimbul de păreri i stabilirea unui dialog între partenerii sociali; 
     c) negociere colectivă - toate formele de negociere care au loc între angajator/ organizația  
patronală, pe de o parte, i sindicat/ organiza ia sindicală sau reprezentații angajaților, după caz, 
care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de 
muncă și a termenilor angajării, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun; 

    (4) dialog social bipartit - dialogul desfă urat numai între sindicate/organiza ii sindicale i 
angajatori/ organiza ii patronale; 
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    (5) dialog social tripartit - dialogul desfă urat între sindicate/organiza ii sindicale, angajatori/ 
organiza ii patronale i autorită ile administra iei publice centrale/locale; 

    (6) angajat - persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care 
prestează muncă pentru i sub autoritatea unui angajator i beneficiază de drepturile prevăzute de 
lege, precum i de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile; 

    (7) sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării, susținerii drepturilor 
i promovării intereselor lor profesionale, economice sau sociale în relația cu angajatorul. 

    (8) organiza ie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federa ie, confedera ie sindicală sau 
orice altă structură sindicală realizată prin asocierea angajaților. Se constituie pe baza dreptului de 
liberă asociere a angajaților, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legisla ia na ională, în 
contractele colective i individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum i în 
pactele, tratatele i conven iile interna ionale la care România este parte, pentru promovarea 
intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi; 

    (9) reprezentan i ai angaja ilor - cei ale i i mandata i de către angaja i, să îi reprezinte pe 
ace tia, potrivit legii; 

   (10) angajator - persoana fizică sau juridică care angajează, potrivit legii, for ă de muncă pe bază 
de contract individual de muncă ori raport de serviciu; 

   (11) patron - persoană juridică de drept privat, persoană fizică autorizată potrivit legii sau persoană 
care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează i 
utilizează capital în scopul ob inerii de profit în condi ii de concuren ă i care are calitatea de 
angajator; 

    (12) patronat – persoană juridică de drept privat, autonomă, fără caracter politic i fără scop 
patrimonial, constituită din patroni; 

    (13) organiza ie patronală – denumire generică pentru patronat, federa ie patronală, confedera ie 
patronală sau orice altă structură realizată prin asocierea patronilor. Se constituie pe baza dreptului 
de liberă asociere, în scopul apărării i promovării drepturilor i intereselor comune ale membrilor săi, 
prevăzute de dispozi iile legale în vigoare, pactele, tratatele i conven iile interna ionale la care 
România este parte;   

    (14) reprezentativitate - atribut al organiza iilor sindicale sau patronale dobândit potrivit 
prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să î i reprezinte membrii 
în cadrul dialogului social institu ionalizat; 

    (15) recunoa tere reciprocă - acordul voluntar prin care partenerii î i recunosc unul altuia 
legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun; 

    (16) păr i îndreptă ite să negocieze un contract colectiv de muncă – angajatori/organiza ii 
patronale i organiza ii sindicale și/sau reprezentan ii angaja ilor care întrunesc condi iile legale 
pentru a participa la negocierea unui contract colectiv de muncă; 

    (17) contract colectiv de muncă - conven ia încheiată în formă scrisă între angajator/ organiza ia 
patronală, pe de o parte, i angaja i, reprezentați prin organizații sindicale sau în alt mod prevăzut 
de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, precum și 
drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă, inclusiv cele de natură salarială, după caz; 

    (18) acord colectiv - conven ia încheiată în formă scrisă între autoritatea sau institu ia publică 
central/locală, reprezentată prin conducătorul acesteia, i func ionarii publici ori funcționarii publici 
cu statut special din cadrul autorită ii sau institu iei publice respective, prin sindicatele 
reprezentative ale acestora ori prin reprezentan ii ale i; 

    (19) acord – orice formă de înțelegere încheiată în formă scrisă între partenerii sociali și care 
produce efecte numai între părțile semnatare; 
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    (20) depozitar al contractului/acordului colectiv de muncă - autoritatea publică competentă să 
înregistreze contractul/acordul colectiv de muncă; 

    (21) unitate – persoană juridică care angajează nemijlocit for ă de muncă; 

    (22) grup de unită i - formă de organizare voluntară în vederea negocierii colective la acest nivel, 
cu sau fără personalitate juridică. În sistemul privat, se poate constitui din două sau mai multe 
unită i, din același sector de activitate sau din sectoare de activitate diferite.  Companiile na ionale, 
regiile autonome, institu iile sau autorită ile publice pot constitui grupuri de unită i dacă au în 
componen ă, în subordine ori în coordonare alte persoane juridice care au calitatea de angajator; 

    (23) sectoare de activitate - sectoarele economiei naţionale care se stabilesc de către Consiliul 
Naţional Tripartit şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 

    (24) conflict de muncă - conflictul dintre angaja i i angajatori privind interesele cu caracter 
economic, profesional, social ori alte drepturi rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de 
serviciu. Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale; 

    (25) conflict colectiv de muncă - conflictul de muncă ce intervine între angaja i, reprezentanți de 
organizații sindicale sau în alt mod prevăzut de lege, i angajatori/organizații patronale care are ca 
obiect începerea, desfă urarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective 
de muncă; 

    (26) conflict individual de muncă - conflictul de muncă ce are ca obiect încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă și a 
raporturilor de muncă sau de serviciu, în raport cu exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor 
obliga ii care decurg din acestea, precum i din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt 
considerate conflicte individuale de muncă următoarele: 

    a)    conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de 
păr i prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obliga iilor stabilite prin contractul 
individual de muncă sau după caz, colectiv de muncă ori raportul de serviciu; 
    b) conflictele în legătură cu constatarea nulită ii contractelor individuale de muncă ori a unor 
clauze ale acestora; 

    c) conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale 
acestora;       

    (27) conciliere -  procedură obligatorie de soluționare a disputelor în care o a treia parte, 
reprezentând autoritatea, ajută părțile să comunice, să atenueze sau să elimine diferendele lor; 

    (28) mediere – procedură alternativă de rezolvare a disputelor prin care o a treia parte, își asumă 
sarcina de ajuta părțile în soluționarea amiabilă a conflictului și de a face recomandări pentru 
încheierea acestora; 

    (29) arbitraj - audierea și soluționarea unei dispute sau unui conflict de către un arbitru imparțial, 
agreat de toate părțile conflictului colectiv, hotărârea arbitrului având caracter obligatoriu pentru 
părți; 

    (30) grevă – încetarea voluntară i colectivă a lucrului de către angajați; 

    (31) comitetul de grevă - organism constituit din angajații greviști, ce funcționează pe toată durata 
grevei,  cu scopul de a participa în toate acțiunile sindicale, administrative sau judiciare efectuate 
pentru rezolvarea conflictului colectiv de muncă, pentru ajungerea la un acord care să încheie greva 
cu aceleași efecte ca cele prevăzute în condițiile unui contract colectiv de muncă; 

    (32) sistemul bugetar – instituții/autorități  publice centrale/locale, care angajează forță de muncă 
pe bază de contract individual de muncă ori raport de serviciu prin finanțare de la bugetul general 
consolidat al statului; 
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TITLUL II, Organiza iile sindicale 

CAPITOLUL I Dispozi ii generale 
 
    ART.2 
    (1) Organiza iile sindicale, definite conform art. 1 alin. (8), sunt independente fa ă de autorită ile 
publice, de partidele politice i de angajator/organiza iile patronale. 
   (2) Organiza iile sindicale nu pot desfă ura activită i cu caracter politic. 
     
    ART. 3 
    (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, func ionarii publici i func ionarii publici 
cu statut special în condi iile legii, membrii cooperatori i agricultorii încadra i în muncă au dreptul, 
fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie i/sau să adere la un sindicat. 
    (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel pu in 3 angaja i din aceea i 
unitate.  

    (3) Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se afilieze sau nu, ori să 
se retragă sau să nu se retragă dintr-o organiza ie sindicală constituită la nivel unității sau într-o altă 
unitate. 
    (4) O persoană poate face parte, în acela i timp, numai dintr-o singură organiza ie sindicală la 
acela i angajator. 
    (5) Salaria ii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organiza ii sindicale, 
fără a fi necesară încuviin area prealabilă a reprezentan ilor lor legali. 
 
    ART. 4 
    Persoanele care de in func ii de demnitate publică conform legii, magistra ii, personalul militar din 
Ministerul Apărării Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Serviciul Român de Informa ii, 
Serviciul de Protec ie i Pază, Serviciul de Informa ii Externe i Serviciul de Telecomunica ii Speciale, 
unită ile i/sau subunită ile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui i/sau adera la o 
organiza ie sindicală. 
 
CAPITOLUL II 
Constituirea, organizarea și func ionarea organiza iilor sindicale 
 
SEC IUNEA 1 
Statutele organiza iilor sindicale 
 
    ART. 5 

    Constituirea, organizarea, func ionarea, reorganizarea i încetarea activității organiza iei sindicale 
se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prezentei legi. În absen a unor 
prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea, fuziunea și încetarea activității organiza iei 
sindicale, se vor aplica dispozi iile de drept comun privind reorganizarea, fuziunea i încetarea 
persoanelor juridice. 

 

     ART. 6 
    (1) Statutele organiza iilor sindicale cuprind cel pu in următoarele prevederi cu privire la: 
    a) scopul constituirii, denumirea i sediul organiza iei sindicale; 
    b) modul în care se dobânde te i încetează calitatea de membru al organiza iei sindicale; 
    c) drepturile i îndatoririle membrilor; 
    d) modul de stabilire i încasare a cotiza iei; 
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    e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere sau de revocare, durata 
mandatelor i atribu iile lor; 
    f) condi iile i normele de deliberare pentru modificarea statutului i de adoptare a hotărârilor; 
    g) mărimea i compunerea patrimoniului ini ial; 
    h) divizarea, comasarea, dizolvarea sau încetarea activității organiza iei sindicale, transmiterea 
ori, după caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea faptului că bunurile date în folosin ă gratuită 
de către stat vor fi restituite acestuia; 

    (2) Statutele nu pot să con ină prevederi contrare legilor în vigoare. 

    (3) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către 
judecătoria în raza căreia își are sediul organizația sindicală, la sesizarea oricărei părți sau persoane 
interesate și produce efecte după rămânerea definitivă a hotărârii instanței. 

 

    ART. 7 

    (1) Organiza iile sindicale au dreptul de a- i elabora reglementări proprii, de a- i alege liber 
reprezentan ii, de a- i organiza gestiunea i activitatea i de a- i formula programe proprii de 
ac iune, cu respectarea legii. 
    (2) Este interzisă orice interven ie din partea autorită ilor publice, a angajatorilor i a 
organiza iilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. 
(1). 

 
SEC IUNEA a 2-a 
Conducerea organiza iilor sindicale 

 

    ART. 8 

    Pot fi alese în organele de conducere  ale organiza iilor sindicale persoane care au capacitate de 
exerci iu deplină i nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o func ie 
ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr irea infrac iunii. 

 

    ART. 9 

    (1) Membrilor aleși ai organelor de conducere ale organiza iilor sindicale li se asigură protec ia legii 
contra oricăror forme de condi ionare, constrângere sau limitare în exercitarea func iilor lor. 

    (2) În sensul dispozi iilor alin.(1), conducerile organiza iilor sindicale au acces în unită ile în care 
au membri. Pe perioada prezen ei în unitate se vor respecta Regulamentul intern al unită ii i regulile 
de acces stabilite prin acesta. 

 

     ART. 10 

    (1) Sunt interzise modificarea i/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor 
organiza iilor sindicale  pentru motive care privesc apartenen a la sindicat i activitatea sindicală. 
    (2) Persoanele alese în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, beneficiază de protecție, 
conform alin. (1), pe perioada mandatului primit. 
    (3) Dispozi iile alin. (1) - (2) se aplică în mod corespunzător i raporturilor de serviciu ale 
func ionarilor publici i func ionarilor publici cu statut special. 

 

    ART. 11 
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    (1) Pe perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organiza ia 
sindicală contractul său individual de muncă sau, după caz, raportul de serviciu se suspendă de drept, 
iar aceasta î i păstrează func ia i locul de muncă avute anterior, precum i vechimea în muncă, cu 
excep ia vechimii în funcția publică, în condi iile legii.  
    (2) La revenirea în func ia i locul de muncă avute anterior, persoanei aflate în situa ia prevăzută 
la alin. (1), i se va asigura un salariu conform legii, a clauzelor contractelor/ acordurilor colective de 
muncă aplicabile la data revenirii în funcție, dacă acestea îi sunt mai favorabile. 

 

    ART. 12 

    Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective de muncă, se pot 
stabili, în condi iile legii, i alte măsuri de protec ie în afara celor prevăzute la art. 10 i art. 11, 
pentru cei ale i în organele de conducere ale organiza iilor sindicale. 

 

    ART. 13 

    Organul de conducere al organiza iei sindicale are obliga ia de a ine eviden a numărului de 
membri, a încasărilor i a cheltuielilor de orice fel. 

 
SEC IUNEA a 3-a 
Dobândirea personalit ii juridice 

 

    ART. 14 

    (1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalită ii juridice, împuternicitul special al 
membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o 
cerere de dobândire a personalității juridice la judecătoria în a cărei rază teritorială î i are sediul 
acesta. 
    (2) La cererea de dobândire a personalității juridice a sindicatului, adresată judecătoriei în a cărei 
rază teritorială își are sediul acesta, se anexează originalul i două exemplare certificate conform cu 
originalul pe fiecare pagină, de către împuternicitul special, de pe următoarele acte: 
    a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membri fondatori;  
    b) statutul sindicatului; 
    c) lista membrilor din organul de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 
personal i funcția sindicală.  
    d) dovada sediului sindicatului. 
 
    ART. 15 
    (1) La primirea cererii de dobândire a personalității juridice, judecătoria competentă potrivit art. 
14 alin. (1) este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze: 
    a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 14 alin. (2); 
    b) dacă procesul verbal de constituire și statutul sindicatului sunt conforme cu prevederile legale în 
vigoare. 
    (2) În cazul în care constată că cerin ele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite, 
pre edintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special 
prevăzut la art. 14 alin. (1), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularită ilor constatate, în 
termen de cel mult 7 zile. 
    (3) În cazul în care sunt întrunite cerin ele prevăzute la alin. (1), instan a va proceda la 
solu ionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai 
organiza iei sindicale. 
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      (4) Instan a pronun ă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. 
      (5) Hotărârea judecătoriei de dobândire a personalității juridice se comunică semnatarului cererii, 
în termen de cel mult 5 zile de la pronun are. 

 

    ART. 16 
    (1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului. 
    (2) Termenul de apel este de 15 zile i curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul 
de apel curge potrivit prevederilor din Codul de procedură civilă. 
    (3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei 
sindicale, în termen de 30 de zile. Instan a de apel redactează decizia i restituie dosarul judecătoriei 
în termen de 5 zile de la pronun are.  
 
    ART. 17 

    (1) Judecătoria este obligată sa ină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: 
denumirea i sediul sindicatului, numele i prenumele membrilor organului de conducere, codul 
numeric personal al acestora, data înscrierii, precum i numărul i data hotărârii judecătore ti 
definitive de admitere a cererii de dobândire a personalită ii juridice. 
    (2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 
7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronun ate de judecătorie. 
    (3) Certificatul de înscriere a sindicatului în registrul special al judecătoriei se comunică acestuia în 
termen de 5 zile de la înscriere. 
    (4) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social va avea acces la informațiile din baza de date 
con inute în registrul special prevăzut la alin.(1). 

 

    ART. 18 

    Sindicatul dobânde te personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la 
art. 17 alin. (1), a hotărârii judecătore ti definitive. 

 

    ART. 19 

    Originalul procesului-verbal de constituire i al statutului, pe care judecătoria certifică înscrierea 
pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie sindicatului. 
Al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 14 alin. (2), în copii semnate pe fiecare pagină 
de împuternicitul special și vizate de judecătorie, se va păstra în arhiva acesteia. 

 

    ART. 20 
    (1) Sindicatele sunt obligate să aducă la cuno tin a judecătoriei unde s-au înregistrat, în termen de 
30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum i orice schimbare în componen a 
organului de conducere. Modificările aduse în componența organului de conducere vor fi comunicate 
în termen de 30 de zile și angajatorului. 

    (2) Instan a prevăzută la alin. (1) este obligată să men ioneze în registrul special al sindicatelor, 
prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, precum i schimbările din componen a organului 
de conducere al organiza iei sindicale. 
    (3) Cererea privind modificarea statutelor i/sau a componen ei organelor de conducere ale 
organiza iilor sindicale va fi înso ită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru 
conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, desemnat de organul de conducere: 
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    a) procesul-verbal al edin ei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului 
i/sau a componen ei organelor de conducere; 

    b) copie a hotărârii judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice i copie a ultimei hotărâri 
judecătore ti de modificare a statutului sau a componen ei organelor de conducere, după caz; 

    c) statutul, în forma modificată, după caz; 

    d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 
personal și func ia. 

    e) dovada noului sediu, dacă este cazul. 

 
SEC IUNEA a 4-a 
Patrimoniul organiza iei sindicale 
 
    ART. 21     
    Bunurile mobile i imobile din patrimoniul organiza iilor sindicale pot fi folosite numai potrivit 
intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împăr ite între ace tia. 
 
    ART. 22  

    (1) Organiza iile sindicale pot dobândi, în condi iile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, 
orice fel de bunuri mobile i imobile necesare realizării scopului pentru care sunt înfiin ate. 

    (2) Sindicatele legal constituite, pot negocia prin contractul colectiv de muncă sau acord la nivel 
de unitate în condițiile art.120, punerea la dispozi ie a spa iilor i facilită ilor necesare desfă urării 
activită ii sindicale. 

    (3) Pentru spa iile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unită ilor 
administrativ teritoriale în care î i desfă oară activitatea federa iile i confedera iile sindicale legal 
constituite i reprezentative conform legii, precum i uniunile jude ene ale acestora, se vor încheia 
contracte de comodat/contracte de închiriere, conform prevederilor legale în vigoare. 

    (4) Pentru construirea de sedii proprii, confedera iile i federa iile sindicale reprezentative pot 
primi, în condi iile prevăzute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea statului 
sau a unită ilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ 
emis de autoritatea competentă.    

 

    ART. 23  
    (1) Bunurile mobile i imobile dobândite de către o organiza ie sindicală de la autorită ile publice 
centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite în folosin ă nu pot fi utilizate, direct sau indirect, în 
scopuri patrimoniale. 

    (2) Urmărirea silită a bunurilor mobile i imobile dobândite de către o organiza ie sindicală în 
condi iile prevăzute de lege, necesare desfășurării activității sindicale, nu poate duce la desfiin area 
organiza iei sindicale. 
   
     ART. 24 
    (1) La cererea organizaţiei sindicale angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de 
sindicat pe statele lunare de plată. 
    (2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din 
venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. 

 
    ART. 25 
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    Organiza ia sindicală poate, în condi iile prevăzute de statut: 
a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii; 
b) să constituie case de ajutor proprii; 
c) să editeze i să tipărească publica ii proprii; 
d) să înfiin eze i să administreze, în condi iile legii, în interesul membrilor săi, unită i de 

cultură, învă ământ i cercetare în domeniul activită ii sindicale, unită i economico-sociale, 
comerciale, de asigurări, precum i bancă proprie; 

să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi; 
e) să organizeze i să sprijine material i financiar activită i cultural-artistice; 
f) să organizeze i să desfă oare cursuri de pregătire i calificare profesională; 
g) să desfă oare i alte activită i aprobate conform statutului propriu. 
 

    ART. 26 
    (1) Controlul activită ii financiare proprii a organiza iilor sindicale se realizează prin comisia de 
cenzori, care func ionează potrivit statutului i legisla iei în vigoare. 
    (2) Controlul activită ii economice de orice fel desfă urate de organiza iile sindicale, precum i 
asupra stabilirii i virării obliga iilor fa ă de bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale se 
realizează de către organele administra iei de stat competente, potrivit legii. 
 
SEC IUNEA a 5-a 
Atribu iile organiza iilor sindicale 
 
    ART. 27 
    În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organiza iile sindicale au dreptul să 
folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solu ionare a litigiilor prin 
conciliere, mediere, arbitraj, peti ie, pichet de protest, mar , miting i demonstra ie sau grevă, în 
condi iile prevăzute de lege. 
 
    ART. 28 
    (1) Organiza iile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legisla ia muncii, statutele 
func ionarilor publici, contractele colective de muncă i contractele individuale de muncă, precum i 
din acordurile privind raporturile de serviciu ale func ionarilor publici, în fa a instan elor 
judecătore ti, organelor de jurisdic ie, a altor institu ii sau autorită i ale statului, prin apărători 
proprii sau ale i. 
    (2) În exercitarea atribu iilor prevăzute la alin. (1), organiza iile sindicale au dreptul de a 
întreprinde orice acțiune permisă de lege, inclusiv de a formula ac iune în justi ie în numele 
membrilor lor, la cererea scrisă a membrilor lor. Ac iunea nu va putea fi introdusă sau continuată de 
organiza ia sindicală dacă cel în cauză se opune, respectiv renun ă la judecată în mod expres. 
    (3) În exercitarea atribu iilor prevăzute de alin. (1) i (2), organiza iile sindicale au calitate 
procesuală activă. 
 

    ART. 29  

    Organiza iile sindicale pot adresa autorită ilor publice competente, potrivit art. 74 din Constitu ia 
României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical, prin confederațiile 
sindicale reprezentative la care sunt afiliate. 

 
     ART. 30  
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(1) Angajatorul invită sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe la lucrările 
consiliului de administra ie sau a altui organ asimilat acestuia, inclusiv în cazul administra iei publice, 
numai la discutarea problemelor de interes profesional și social cu impact asupra angaja ilor.  

(2) În cazul în care nu există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, organizațiile sindicale 
împreună cu angajații își desemnează un reprezentat ales să participe potrivit prevederilor alin. (1). 

     (3) În scopul apărării drepturilor i promovării intereselor profesionale, economice, sociale ale 
membrilor, cei prevăzuți la alin.(1) și alin. (2) vor primi de la angajatori sau de la organiza iile 
acestora informa iile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau, după caz, 
pentru încheierea acordurilor colective de muncă privind raporturile de serviciu, în condi iile legii.  
     (4) Hotărârile consiliului de administra ie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la 
probleme care fac obiectul informării și consultării angajaților conform legii, vor fi comunicate în 
scris persoanelor prevăzute la alin.(1) sau alin.(2), în termen de două zile lucrătoare de la data 
desfă urării edin ei. 
 

     ART. 31 

(1) Informarea și consultarea angajaților, reprezentați conform prevederilor art. 103 alin. (1) 
litera B, cu privire la evolu ia recentă i evolu ia probabilă a activită ilor și a situației economice a 
întreprinderii, se face după cum urmează: 

a) angajatorul va iniția procesul de informare și consultare după raportarea situațiilor financiare 
ale unității pe anul precedent; 
b) în cazul în care angajatorul nu ini iază procesul de informare și consultare cu privire la 
evolu ia recentă i evolu ia probabilă a activită ilor și a situației economice a unității, acesta va 
începe la cererea scrisă a angajaților;  
c) pentru a permite examinarea situației în mod adecvat, angajatorii vor transmite angajaților 
într-un termen rezonabil pentru a pregăti consultarea, următoarele informații:  

i. situațiile cu caracter financiar relevante pentru pregătirea negocierilor colective; 
ii. planul strategic al unității sau prezentarea sa detaliată, în cazul în care acesta există; 
iii. informații detaliate privind efectivele unității, situația și politica socială; 
iv. alte informații necesare solicitate de organiza iile sindicale și /sau de reprezentanții 

angajaților, precum și de experții care le asistă. 
(2) Informarea și consultarea angajaților reprezentați conform art. 103 alin. (1) litera B, cu privire 

la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în rela iile contractuale sau 
în raporturile de muncă, acestea incluzând, dar nelimitându-se la: situațiile de transfer de 
întreprindere, achiziții, fuziuni, concedieri colective, închideri de unități de producție etc., se face 
după cum urmează: 

a) angajatorii vor iniția și finaliza procesul de informare și consultare a angajaților, înainte de 
implementarea deciziilor respective, pentru a permite acestora, să formuleze propuneri pentru 
protecția drepturilor angajaților; 
b) în cazul în care angajații, consideră că există o amenin are la adresa locurilor de muncă, 
procesul de informare și consultare va începe la cererea scrisă a acestora, în termen de cel mult 
10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării; 
c) în vederea pregătirii consultării, angajatorii au obligația să transmită, în baza unei solicitări 
angajaților informațiile necesare pentru a permite examinarea problemei în mod adecvat. 
(3) Consultarea va avea loc la un nivel relevant de reprezentare a angajatorului i a angaja ilor, și 

într-o formă care să permită angajaților reprezentați conform prevederilor art. 103 alin. (1) litera B, 
să ob ină un răspuns motivat la orice punct de vedere și se va încheia cu întocmirea unui proces 
verbal de consemnare a pozițiilor părților pe marginea subiectelor discutate de către aceștia. 
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    ART. 32 

(1) Pe parcursul exercitării dreptului la informare și consultare, precum și în cadrul negocierilor 
colective, organiza iile sindicale și/sau, după caz, reprezentanții angajaților pot fi asistați de experți.  

(2) Experții vor fi desemnați de organiza iile sindicale și/sau, după caz, de reprezentanții 
angajaților, și vor avea acces la totalitatea informațiilor disponibile în cadrul procesului de informare 
și consultare sau în negocierea colectivă.  

(3) Regimul informațiilor confidențiale la care sunt supuși angajații, reprezentați conform 
prevederilor art. 103 alin. (1) litera B, și exper ii este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind 
cadrul general de informare si consultare a angajaților. 

 

    ART. 33 

(1) În unitățile unde nu sunt constituite organizații sindicale, angajatorul are obligația ca, cel 
puțin o dată pe an, să organizeze sesiuni publice de informare, privind drepturile individuale și 
colective ale angajaților. 

(2) La aceste sesiuni publice de informare, anagajatorul este obligat să invite cel puțin o federație 
sindicală reprezentativă din sectorul de activitate. 

(3) În cazul în care, în urma invitației scrise, nicio federație reprezentativă din sectorul de 
activitate nu participă la sesiunea de informare, angajatorul va reprograma această sesiune, invitând 
o altă ferderație sindicală legal constituită în termen de 30 de zile calendaristice; 

(4) Dacă nici la cea de-a doua sesiune de informare, organizațiile sindicale nu participă, 
angajatorul este exonerat de răspunderea prevăzută la art. 181 alin. (1) lit. d); 

(5) Locul, data și ora la care se organizează aceste sesiuni de informare vor fi făcute publice, prin 
afișare, la toate punctele de acces în unitate, la loc vizibil, cu cel puțin 15 zile înainte de 
desfășurarea lor. 

 

    ART. 34  
    La cererea organiza iilor sindicale afiliate, federa iile sau confedera iile sindicale, după caz, vor 
delega reprezentan i sau experți care să le asiste ori să le reprezinte interesele în rela ia cu 
angajatorii sau organiza iile acestora. 
 
SEC IUNEA a 6-a 
Raporturile organiza iilor sindicale cu membrii lor 
 
    ART. 35 
    Raporturile dintre organiza iile sindicale i membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii i 
prin prezenta lege. 

 
    ART. 36 

    (1) Membrii unei organiza ii sindicale au dreptul de a se retrage din organiza ia sindicală, în baza 
unei notificări scrise, fără a avea obliga ia de a arăta motivele.  
    (2) Organizația sindicală are obligația de a opera retragerea membrilor în evidențele sale și, în 
situa ia prevăzută la art. 24 alin.(1), de a notifica angajatorul în vederea sistării reținerii cotizației, 
cel târziu în ultima zi lucrătoare din luna în care are loc retragerea membrului din sindicat. 
 
    ART. 37  
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    Membrii ale i în organele de conducere sau organele executive de conducere ale organiza iilor 
sindicale, personalul de specialitate i administrativ din aparatul acestora pot fi salariza i din 
fondurile organizației sindicale. 
     
    ART. 38 
    (1) Membrii ale i în organele de conducere ale sindicatului care lucrează nemijlocit în unitate în 
calitate de angaja i au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu un număr de zile destinate 
activită ii sindicale, negociate prin contractul sau acordul colectiv de muncă la nivel de unitate, fără 
obliga ia angajatorului de a plăti drepturile salariale pentru aceste zile. 

    (2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindicală într-o lună nu pot fi reportate pentru luna 
următoare. 
    (3) Modalitatea de desfă urare a activită ilor sindicale în timpul programului normal de lucru se 
stabile te de către păr i prin contractul/acordul colectiv de muncă la nivel de unitate. 
 
CAPITOLUL III 
Reorganizarea i dizolvarea organiza iilor sindicale 
 
    ART. 39 
    În cazul reorganizării unei organiza ii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau conform 
prevederilor din statut. 
 

    ART. 40 

    (1) Fuziunea organiza iilor sindicale de acela i nivel se poate face prin:  

    a) absorb ia unei organiza ii sindicale de către o altă organiza ie sindicală de acela i nivel;  

    b) prin comasarea a două sau mai multe organiza ii sindicale de acela i nivel pentru a alcătui o 
organiza ie sindicală nouă; 

    (2) Decizia de fuziune se ia prin hotărârea organelor de conducere abilitate statutar ale fiecărei 
organiza ii sindicale implicate în fuziune.  

    (3) În cazul fuziunii, drepturile i obliga iile persoanelor juridice fuzionate trec asupra noii 
persoane juridice astfel înfiin ate.  

    (4) Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile Codului Civil și ale legislației în 
vigoare aplicabile. 

 
    ART. 41 
    Organiza iile sindicale se pot dizolva prin hotărâre a membrilor sau a delega ilor acestora, 
adoptată conform statutelor proprii. 
    
    ART.42 
    (1) În cazul dizolvării, patrimoniul organiza iei sindicale se împarte conform dispozi iilor din statut 
sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotărârii adunării de dizolvare. 
    (2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului i nici adunarea de dizolvare nu a 
luat o hotărâre în această privin ă, instanța competentă să decidă asupra dobândirii personalității 
juridice, sesizată de oricare membru al organiza iei sindicale, hotără te asupra distribuirii 
patrimoniului. 
 
    ART. 43 
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    (1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organiza iei sindicale dizolvate sau lichidatorii 
patrimoniului sunt obliga i să ceară instan ei judecătore ti competente care a operat înscrierea ei în 
registrul special al sindicatelor ca persoană juridică să facă men iunea dizolvării organiza iei 
sindicale. 
    (2) După împlinirea termenului de 5 zile, orice persoană interesată din rândul membrilor 
organiza iei sindicale poate cere instan ei judecătore ti competente efectuarea men iunii prevăzute 
la alin. (1). 
    (3) Men iunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina i la locul unde s-a făcut înscrierea în 
registrul special al sindicatelor. 
 
    ART. 44 
    (1) Organiza iile sindicale nu pot fi dizolvate i nu li se poate suspenda activitatea în baza unor 
acte de dispozi ie ale autorită ilor administra iei publice sau ale patronatelor. 
    (2) În cazul în care o organiza ie sindicală nu mai întrune te condi iile minime de constituire, orice 
ter  interesat poate solicita instan ei competente dizolvarea organiza iei în cauză, în baza unei cereri 
motivate. 
 
CAPITOLUL IV 
Forme de asociere a organiza iilor sindicale 
 
    ART. 45 

    (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia în vederea constituirii unei federații sindicale. 

    (2) Două sau mai multe federa ii sindicale se pot asocia în vederea constituirii unei confedera ii 
sindicale. 

    (3) Federa iile sau confedera iile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni 
sindicale teritoriale/județene, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale 
fără personalitate juridică î i desfă oară activitatea în baza statutului organizațiilor sindicatelor din 
care fac parte. 

    (4) O organizație sindicală poate fi afiliată la o singură organizație sindicală de rang imediat 
superior. 

    (5) Afilierile de orice tip care nu respectă prevederile alin. (4) sunt nule de drept. Nulitatea poate 
fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acțiune sau de excepție, în conformitate cu 
prevederile codului civil. 

 

    ART. 46 

    (1) Federa iile i confedera iile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 45 alin. (1) i (2), 
dobândesc personalitate juridică potrivit dispozi iilor prezentei legi. 

    (2) În vederea dobândirii personalită ii juridice, împuternicitul special al federa iei sau 
confedera iei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială î i are sediul aceasta o 
cerere pentru dobândirea personalită ii juridice, la care se anexează originalul și două exemplare, 
certificate conform cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special:  

    a) hotărârea de constituire a federa iei sau confedera iei sindicale; 

    b) hotărârile organiza iilor sindicale de a se asocia într-o federa ie sau confedera ie, semnate de 
reprezentan ii legali ai acestora; 

    c) copii ale hotărârilor judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice, de către organiza iile 
sindicale care se asociază; 



Proiect NOUA Lege a dialogului social  
Propunere a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și a  Confederaţiilor Patronale şi Sindicale Reprezentative  la Nivel Naţional   

 

14/65 

    d) statutul federa iei sau confedera iei sindicale constituite; 

    e) lista membrilor din organul de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, 
func ia acestora și durata mandatului; 

   f) dovada sediului.  

 
    ART. 47 
    Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 45 alin. (4), dobândesc personalitate juridică 
la cererea federa iei sau a confedera iei sindicale care a hotărât constituirea acestora. În acest scop, 
împuternicitul special al federa iei sau confedera iei va depune o cerere de dobândire a personalită ii 
juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială î i are sediul uniunea sindicală teritorială, la care se 
anexează originalul i două exemplare certificate conform cu originalul pe fiecare pagină, de către 
împuternicitul special: 

a) hotărârea federa iei sau a confedera iei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului; 

b) statutul federa iei sau confedera iei; 

c) hotărârea judecătorească de dobândire a personalită ii juridice a federa iei sau confedera iei, 
rămasă definitivă, precum i ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului și/sau a 
organelor de conducere; 

d) statutul uniunii sindicale teritoriale; 

e) lista membrilor din organul de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 
personal, func ia ocupată și durata mandatului; 

dovada sediului uniunii. 
     
    ART. 48 
    (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 46 alin. (2) i la art. 47, după caz, este obligat ca, în 
termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, să examineze: 
    a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 46 alin. (2) sau la art. 47, după caz; 
    b) dacă statutele organiza iilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare. 
   (2) În cazul în care constată că cerin ele legale pentru constituirea organiza iilor sindicale nu sunt 
îndeplinite, pre edintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul 
special prevăzut la art. 46 alin. (2) i la art. 47, căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularită ilor 
constatate, în termen de cel mult 7 zile. 
    (3) În cazul în care sunt întrunite cerin ele prevăzute la alin. (1), instan a respectivă va proceda la 
solu ionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. 
    (4) Instan a prevăzută la alin. (1) pronun ă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a 
cererii. 
    (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii, în termen de cel mult 5 zile de la 
pronun are. 
     
    ART. 49 
    (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului. 
    (2) Termenul de apel este de 15 zile i curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul 
de apel curge potrivit Codului de procedură civilă. 
    (3) Apelul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. 
Instan a de apel redactează decizia în termen de 5 zile de la pronun are. 
 
    ART. 50 
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   (1) Tribunalele sunt obligate să ină un registru special al federa iilor, confedera iilor sindicale i 
uniunilor teritoriale ale acestora, în care vor consemna: denumirea i sediul organiza iilor sindicale 
constituite prin asociere, numele i prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric 
personal al acestora funcția și durata mandatului acestora, data înscrierii, precum i numărul i data 
hotărârii judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice. 

   (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la 
data rămânerii definitive a hotărârii pronun ate de tribunal. 
   (3) Certificatul de înscriere a federa iei, confedera iei sindicale i a uniunii sindicale teritoriale în 
registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere. 
   (4) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social va avea acces la informațiile din baza de date 
con inute în registrul special. 

 

    ART. 51 

    Organiza ia sindicală constituită prin asociere dobânde te personalitate juridică de la data 
înscrierii în registrul special prevăzut la art. 50 alin. (1)  a hotărârii judecătore ti definitive. 

 

    ART. 52  

    (1) Originalul procesului-verbal de constituire i al statutului, împreună cu câte un exemplar al 
celorlalte acte depuse, se restituie organiza iei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea 
exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 46 alin. (2) sau la art. 47, în copii certificate de 
împuternicitul special, se va păstra în arhiva tribunalului. 

    (2) Federațiile și confederațiile au obliga ia ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
hotărârii judecătore ti de dobândire a personalității juridice, să transmită Ministerului Consultării 
Publice și Dialogului Social, în format electronic, statutul, procesul verbal de constituire, tabelul de 
adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor de conducere, durata mandatului acestora, 
hotărârea judecătorească definitivă și  datele solicitate conform Anexelor 1.1. – 1.2. 

 
    ART. 53 
    (1) Organiza ia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cuno tin a tribunalului 
unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum i orice 
schimbare în componen a organului executiv de conducere. 
    (2) Cererea privind modificarea statutului i/sau organelor de conducere ale federa iilor, 
confedera iilor sindicale i uniunilor teritoriale ale acestora, va fi înso ită de următoarele documente 
în două exemplare, certificate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, desemnat de organul 
de conducere: 

a) procesul-verbal al edin ei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului 
i/sau a componen ei organelor de conducere; 

b) copie a hotărârii judecătorești de dobândire a personalită ii juridice i copie a ultimei hotărâri 
judecătorești de modificare a statutului sau a componenței organelor de conducere, după caz; 

c) statutul în forma modificată, după caz; 

d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde: numele, prenumele, codul  numeric 
personal, func ia și durata mandatului; 

e) dovada noului sediu, dacă este cazul. 
    (3) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispozi iile art. 46 
- 52. 
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    (4) Instan a este obligată să men ioneze în registrul special modificările din statut, precum i 
schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organiza iei sindicale. 

    (5) Modificările aduse în componența organului de conducere vor fi comunicate în termen de 30 de 
zile Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social. 

 

    ART. 54 
    Organiza iile sindicale se pot afilia la alte organiza ii interne i interna ionale, conform statutului 
acestora. 
 
CAPITOLUL V 
Reprezentativitatea organiza iilor sindicale 
 
    ART. 55     

    (1) Sunt reprezentative organiza iile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condi ii: 

(A)  La nivel na ional: 

a) au statut legal de confedera ie sindicală; 

b) au independen ă organizatorică i patrimonială; 

c) au în componen ă structuri proprii  în cel pu in jumătate din numărul total al jude elor, 
inclusiv  municipiul Bucure ti; 

d) organiza iile sindicale membre cumulează un număr de membri de cel pu in 5% din efectivul 
angaja ilor economiei naționale.  

(B) La nivel de sector de activitate: 

a) au statut legal de federa ie sindicală; 

b) au independen ă organizatorică i patrimonială; 

c) organiza iile sindicale membre cumulează un număr de membri de cel pu in 7% din efectivul 
angaja ilor din sectorul de activitate din sistemul bugetar/privat; 

(C) La nivel de unitate: 

a) au statut legal de sindicat; 

b) au independen ă organizatorică i patrimonială; 

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel pu in jumătate plus unul din numărul total al 
angaja ilor unită ii.  

     (2) Federațiile sindicale pot fi reprezentative concomitent în mai multe sectoare ale economiei 
naționale, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) litera (B); 

     (3) Îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate de la alin. (1) litera (B) în fiecare din sistemul 
bugetar, respectiv privat, conferă reprezentativitate în vederea negocierii colective în acel sistem.  

     (4) Îndeplinirea de către organiza iile sindicale a condi iilor de reprezentativitate se constată, la 
cererea acestora, de către instan a care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la 
instan ă a documenta iei prevăzute la art. 56. 

    (5) Hotărârea se motivează i se comunică în 5 zile de la pronun are. 

    (6) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel. 

    (7) Uniunile teritoriale/județene, constituite conform art. 45 alin. (3), nu pot obține 
reprezentativitate în vederea negocierilor colective teritoriale/județene. 
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    ART. 56 

    (1) Dovada îndeplinirii condi iilor de reprezentativitate se face astfel: 

    A. la nivel na ional: 

    a) copie a hotărârii judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice de confedera ie i a ultimei 
hotărâri judecătore ti de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor de conducere; 

    b) copii ale actelor de înfiin are a structurilor jude ene proprii conform statutelor, în cel pu in 
jumătate plus unul din numărul jude elor, inclusiv municipiul Bucure ti; 

    c) adresă de la Institutul Național de Statistică cu numărul total al angajaților din economia 
națională, exclusiv personalul prevăzut la art.4; 

    d) declara iile semnate de reprezentan ii legali ai federa iilor sindicale membre în care se specifică 
numărul total de membri de sindicat din fiecare federa ie, precum i o situa ie cumulativă semnată 
de reprezentantul legal al confedera iei sindicale cuprinzând lista federa iilor componente, lista 
sectoarelor de activitate în care confederația are organizații membre, i numărul total de membri ai 
acestora, conform Anexei 1.1.; 

    e) declara ie scrisă pe proprie răspundere a fiecărei federații sindicale membre privind 
apartenen a la o singură organiza ie sindicală de rang imediat superior; 

    f) dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de 
reprezentativitate, care să certifice respectarea îndeplinirii prevederilor legale în vederea dobândirii 
reprezentativității; 

    B. la nivel de sector de activitate: 

    a) copie a hotărârii judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice de federa ie i a ultimei 
hotărâri judecătore ti de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor de conducere; 

    b) declara iile semnate de reprezentan ii legali ai sindicatelor componente în care se specifică 
numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum i o situa ie cumulativă semnată de 
reprezentantul legal al federa iei sindicale, conform Anexei 1.2.; 

    c) adresă de la Institutul Na ional de Statistică privind numărul total de angaja i din sectorul de 
activitate respectiv, separat pentru sistemul bugetar/privat;   

    d) declara ie scrisă pe proprie răspundere a fiecărui sindicat membru privind apartenen a la o 
singură organiza ie sindicală de rang imediat superior;  

   e)  dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de 
reprezentativitate, care să certifice respectarea îndeplinirii prevederilor legale în vederea dobândirii 
reprezentativității; 

    C. la nivel de unitate: 

    a) copie a hotărârii judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice de către sindicat i a 
ultimei hotărâri judecătore ti de modificare a statutului i/sau componen ei organului executiv de 
conducere; 

    b) declara ie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri, 
conform Anexei 1.3., tabelul cu numele, prenumele, și semnăturile membrilor sindicatului din 
unitatea respectivă; 

    c) adeverin ă eliberată de angajator sau certificat eliberat de Inspec ia Muncii, privind numărul de 
angaja i din unitate, pe baza informa iilor extrase din baza de date organizată la nivelul Inspec iei 
Muncii cu registrele generale de eviden ă a salaria ilor depuse de angajatori. Eliberarea certificatului 
în acest scop se face gratuit; 



Proiect NOUA Lege a dialogului social  
Propunere a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și a  Confederaţiilor Patronale şi Sindicale Reprezentative  la Nivel Naţional   

 

18/65 

    d) dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Muncă a unei copii a dosarului de 
reprezentativitate, care să certifice respectarea îndeplinirii prevederilor legale în vederea dobândirii 
reprezentativității.    

 (2) În unitatea în care cotizația de membru de sindicat se reține lunar pe statul de plată, la 
opțiunea sindicatului, tabelul cu numele, prenumele și semnăturile membrilor sindicatului, prevăzut 
la alin. (1) paragraf C.,  litera b), poate fi înlocuit cu un document eliberat de angajator privind 
numărul de angajați cotizanți la acel sindicat.  

 

    ART. 57 

    (1) Anterior depunerii dosarului pentru ob inerea reprezentativită ii, confedera iile și federa iile 
sindicale vor depune o copie scrisă i una în format electronic a respectivului dosar la Ministerul 
Consultării Publice și Dialogului Social, care o va înregistra i va emite dovadă în acest sens.  

    (2) Dovada emisă de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social este obligatorie pentru 
acceptarea de către instanța competentă, după caz, a depunerii dosarului de reprezentativitate.  

   (3) După constatarea reprezentativității  organizațiilor sindicale, judecătoria va înscrie în registrul 
special al sindicatelor și următoarele informații: data hotărârii de admitere a cererii de  constatare a 
reprezentativității și informațiile solicitate la art. 56 alin. (1), paragrafele A, B, C, conform   Anexelor 
1.1. – 1.3. 

   (4) Confederațiile și federațiile sindicale sunt obligate ca în termen de 5 zile lucrătoare de la 
obținerea hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, să transmită o copie a acesteia 
Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social. 

   (5)  O copie a dosarului men ionat la alin. (1) va fi postată pe site-ul Ministerului Consultării Publice 
și Dialogului Social în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, urmând ca, după 
primirea hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, aceasta să fie postată pe site-ul 
ministerului. 

   (6) Anterior depunerii dosarului pentru ob inerea reprezentativită ii la judecătorie, sindicatele vor 
depune o copie scrisă i una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de 
muncă, care o va înregistra i va emite dovadă în acest sens. 

    (7) Sindicatele reprezentative sunt obligate ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data obținerii 
hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, să transmită o copie a acesteia la 
inspectoratul teritorial de muncă, care o va publica în termen de 15 zile lucrătoare pe site-ul 
instituției. 

 
CAPITOLUL VI 
Reprezentan ii angaja ilor 

 

    ART.58  

    (1) La angajatorul la care sunt încadra i minim 10 angajați i la care nu există sindicat 
reprezentativ, interesele angajaților pot fi promovate i apărate de reprezentan ii lor, ale i i 
mandata i special în acest scop, conform legii. 

    (2) Reprezentan ii angajaților sunt ale i cu votul a cel pu in jumătate plus unu din numărul total al 
angajaților. 

    (3) Reprezentan ii angajaților nu pot să desfă oare activită i care sunt recunoscute prin lege 
exclusiv sindicatelor. 
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    ART.59 

    (1) Pot avea calitatea de reprezentan i ai anangajaților persoanele care sunt încadrate la angajator 
în baza unui contract individual de muncă/raport de serviciu și au împlinit vârsta de 18 ani. 

    (2) Numărul de reprezentan i ale i ai angajaților se stabile te de comun acord cu angajatorul, în 
raport cu numărul de angajați ai acestuia, anterior demarării procedurii de desemnare a 
reprezentanților angajaților.  

    (3) Durata mandatului reprezentan ilor angajaților nu poate fi mai mare de 2 ani. 

 

    ART.60  

    Reprezentan ii angajaților au următoarele atribu ii principale: 

    a) să promoveze și să urmărească respectarea drepturilor și interesele angajaților;  

    b) să participe la elaborarea regulamentului intern; 

    c) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozi iilor legale i ale 
contractului/acordului colectiv de muncă aplicabil; 

    d) să negocieze contractul/acordul colectiv de muncă. 

 

    ART.61    

    Atribu iile reprezentan ilor angajaților, modul de îndeplinire a acestora, precum i durata i 
limitele mandatului lor se validează prin votul a cel pu in jumătate plus unu din numărul total al 
angaja ilori. 

 

    ART.62 

    Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentan ii angaja ilor destinat în 
vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabile te prin contractul/acordul colectiv de 
muncă aplicabil, sau în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unită ii, respectiv acord 
încheiat în condițiile art. 120. 

 

    ART.63 

    Pe totată durata mandatului sunt interzise modificarea i/sau desfacerea contractelor individuale 
de muncă/raporturilor de serviciu ale reprezentanților angajaților pe motive ce țin de îndeplinirea 
mandatului primit de la salariați. 

 

TITLUL III 
Organiza iile patronale 
 
CAPITOLUL I 
Constituirea, organizarea i func ionarea organiza iilor patronale 
 
SEC IUNEA 1 
Constituire i organizare 
 
    ART. 64 
    Organiza iile patronale sunt independente fa ă de autorită ile publice și de partidele politice. 
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    ART. 65  

    (1) Organiza iile patronale se constituie prin asocierea liberă, după cum urmează: 

    a) patronii se pot asocia pentru constituirea unui patronat; 

    (b) societățile cooperative, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale autorizate, potrivit legii, pot constitui și sau adera la un patronat;  

    (c) două sau mai multe patronate pot constitui o federa ie patronală; 

    (d) două sau mai multe federa ii patronale pot constitui o confedera ie patronală. 

    (2) Organizațiile patronale își pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără 
personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică î i desfă oară 
activitatea în baza statutului organizațiilor patronale din care fac parte. 

   (3) Federa iile i confedera iile patronale pot constitui din organiza iile afiliate uniuni patronale 
teritoriale. 
   (4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobândesc personalitate juridică la 
cererea organizațiilor care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al 
federației sau confederației patronale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la 
tribunalul în a cărui rază teritorială î i are sediul uniunea patronală teritorială, înso ită de 
următoarele acte în două exemplare, certificate pe fiecare pagină de către împuternicitul special:   

a) hotărârea federa iei sau a confedera iei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului; 

b) statutul federa iei sau confedera iei; 
c) hotărârea judecătorească de dobândire a personalită ii juridice a federa iei sau confedera iei, 

rămasă definitivă, precum i ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului și/sau a 
organelor de conducere; 

d) statutul uniunii patronale teritoriale; 

e) lista membrilor din organul de conducere, con inând numele, prenumele, codul numeric 
personal, func ia și durata mandatului acestora; 

f)  dovada sediului uniunii. 

    (5) Un patron poate fi afiliat, la mai multe patronate, conform obiectelor de activitate 

înregistrate la Registrul Comerțului, pentru protejarea intereselor specifice fiecărui obiect de 
activitate; 

    (6) O organiza ie patronală nu se poate afilia decât la o singură organiza ie patronală de rang 
imediat superior. 

    (7) Organiza iile patronale constituite la nivel na ional trebuie să aibă în componen ă structuri 
teritoriale în cel pu in jumătate plus unu dintre jude e, inclusiv în municipiul Bucure ti.  

    (8) Afilierile de orice tip care nu respectă prevederile alin. (6) sunt nule de drept. Nulitatea poate 
fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acțiune sau de excepție, în conformitate cu 
prevederile codului civil. 

 
    ART. 66 
    (1) Organiza iile patronale î i desfă oară activitatea în baza statutelor i regulamentelor proprii, 
potrivit prevederilor prezentei legi. 
    (2) Organiza iile patronale nu pot desfă ura activită i cu caracter politic. 
    (3) Organiza iile patronale se pot afilia la organiza ii interne i interna ionale conform statutului 
acestora. 
 

    ART. 67  
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    Modul de constituire, organizare, func ionare, fuziune i de dizolvare a unei organiza ii patronale 
se reglementează prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispozi iilor legale. 

 

    ART. 68  

    (1) Statutul va cuprinde, sub sanc iunea nulită ii, cel pu in următoarele elemente: 

    a) denumirea organiza iei patronale i sediul principal; 

    b) obiectul de activitate i scopul; 

    c) patrimoniul ini ial, mărimea i compunerea acestuia; 

    d) sursele de finan are; 

    e) drepturile i obliga iile membrilor; 

    f) organele de conducere i durata mandatului acestora; 

    g) criteriul de constituire; 

    h) procedura de fuziune, dizolvare i lichidare a organiza iei patronale. 

    (2) Personalitatea juridică a organiza iei patronale se dobânde te potrivit prezentei legi. 

    (3) Pentru dobândirea personalită ii juridice de către o organiza ie patronală, împuternicitul 
special al membrilor fondatori al organizației patronale, prevăzut în procesul-verbal de constituire, 
trebuie să depună o cerere de dobândire a personalității juridice la judecătoria în raza căreia își are 
sediul aceasta.  

    (4) La cererea de dobândire a personalității juridice a organiza iei patronale se anexează originalul 
i două copii, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale 

următoarelor acte: 

    a) procesul-verbal de constituire al organiza iei patronale, semnat de membrii fondatori; 

    b) statutul organiza iei patronale; 

    c) lista membrilor din organul de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 
personal, func ia ocupată i durata mandatului; 

    d) dovada existen ei sediului. 

    (5) La primirea cererii, judecătoria competentă potrivit alin. (3) este obligată ca, în termen de cel 
mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze: 

    a) dacă s-au depus actele prevăzute la alin. (4); 

    b) dacă procesul verbal de constituire și  statutul organiza iei patronale sunt conforme cu 
prevederile legale în vigoare. 

    (6) În cazul în care constată că cerin ele legale pentru constituirea organiza iei patronale nu sunt 
îndeplinite, pre edintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul 
special prevăzut la alin. (3), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularită ilor constatate, în 
termen de cel mult 7 zile. 

    (7) În cazul în care sunt întrunite cerin ele prevăzute la alin. (3), instan a va proceda la 
solu ionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai 
organiza iei patronale. 

    (8) Instan a pronun ă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. 

    (9) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 
zile de la pronun are. 

   (10) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului. 
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    (11) Termenul de apel este de 15 zile i curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror 
termenul de apel curge potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 

    (12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organiza iei 
patronale, în termen de 30 de zile. Instan a de apel redactează decizia i restituie dosarul 
judecătoriei în termen de 5 zile de la pronun are. 

 

    ART. 69  

    (1) Instan ele competente  sunt obligate să ină un registru special al organiza iilor patronale, în 
care se înscriu: denumirea i sediul organiza iei patronale, criteriul de constituire, numele i 
prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, 
funcția și durata mandatului acestora, precum i numărul i data hotărârii judecătore ti definitive de 
admitere a cererii de dobândire a personalității juridice.  

   (2) Înscrierea organiza iei patronale în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în 
termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronun ate de instan a de judecată. 

   (3) Certificatul de înscriere al organiza iei patronale în registrul special se comunică acesteia în 
termen de 5 zile de la înscriere. 

   (4) Organiza ia patronală dobânde te personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special 
prevăzut la alin. (1) a hotărârii judecătore ti definitive. 

    (5) Originalul procesului-verbal de constituire i al statutului, pe care judecătoria certifică 
înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte înscrisuri depuse, se restituie 
organiza iei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 68 alin. (4), în copii 
certificate pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, de împuternicitul special i vizate de 
judecătorie, se va păstra în arhiva acesteia. 

   (6) Organiza iile patronale sunt obligate să aducă la cuno tin a instanțelor la care și-au dobândit 
personalitatea juridică,  în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum i 
orice schimbare în compunerea organului de conducere. 

   (7) Instan a prevăzută la alin. (5) este obligată să men ioneze în registrul special prevăzut la 
alin. (1), modificările din statut, precum i schimbările din componența organului de conducere al 
organiza iei patronale. 

   (8) Cererea privind modificarea statutelor i/sau a organelor de conducere a organiza iei patronale 
va fi înso ită de următoarele documente, în două exemplare, certificate pentru conformitate cu 
originalul, pe fiecare pagină, de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere: 

    a) procesul verbal al edin ei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului 
i/sau a componen ei organelor de conducere; 

    b) copie de pe hotărârea judecătorească de dobândire a personalită ii juridice i copie de pe 
ultima hotărâre judecătorească de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, 
după caz; 

    c) statutul în forma modificată; 

    d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 
personal, func ia ocupată i durata mandatului, după caz. 

    e) dovada noului sediu, dacă este cazul. 

    (9) Organiza ia patronală are obliga ia ca, în termen de 15 de zile de la data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătore ti de dobândire a personalității juridice, să transmită Ministerului Consultării 
Publice și Dialogului Social, în format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, 
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datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum i hotărârea 
judecătorească definitivă și datele solicitate conform Anexelor 2.1. – 2.2.    

    (10) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social va avea acces la informațiile din baza de date 
con inute în registrul special. 

 

    ART. 70  

    Organiza ia patronală dobânde te personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special 
prevăzut la art. 69 alin. (1) a hotărârii judecătore ti definitive. 

 

SEC IUNEA a 3-a 
Drepturile i obliga iile organiza iilor  patronale 

 

    ART. 71 

    Organiza iile patronale reprezintă, sus in i apără interesele membrilor lor în rela iile cu 
autorită ile publice, cu organizațiile sindicale i cu alte persoane juridice i fizice, în raport cu 
obiectul i scopul lor de activitate, în plan na ional i interna ional, potrivit propriilor statute i în 
acord cu prevederile prezentei legi. 

 
    ART. 72 
    (1) În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiin ate, organiza iile patronale: 

a) reprezintă, promovează, sus in i apără interesele economice, juridice i sociale ale membrilor 
lor; 

b) promovează concuren a loială, în condi iile legii; 

c) desemnează, în condi iile legii, reprezentan i la negocierea i încheierea contractelor colective 
de muncă, la alte tratative i acorduri în rela iile cu autorită ile publice i cu organizațiile sindicale, 
precum i în structurile bipartite i tripartite de dialog social; 

d) elaborează i promovează coduri de conduită în afaceri; 

e) promovează principiile responsabilită ii sociale; 

f) furnizează membrilor lor informa ii, facilitează construirea de rela ii între ace tia precum i cu 
alte organiza ii, promovarea progresului managerial, servicii de consultan ă i asisten ă de 
specialitate, inclusiv în domeniul ocupării i formării profesionale, precum i al sănătă ii i securită ii 
în muncă; 

g) la cererea membrilor lor, au dreptul de a-i asista i reprezenta în fa a instan elor de judecată de 
toate gradele, a organelor de jurisdic ie, a altor institu ii sau autorită i, prin apărători proprii sau 
ale i; 

h) emit certificate de probitate profesională pentru membrii lor în condi iile legisla iei în vigoare; 

i) elaborează i implementează politici de ocupare i plasare a for ei de muncă; 

j) elaborează strategii i politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial i na ional, în 
condi iile legii; 

    k) înfiin ează i administrează, în condi iile legii, în interesul membrilor lor, societă i mass-media, 
unită i sociale, de cultură, de învă ământ i cercetare în domeniul propriu de interes, societă i 
comerciale, de asigurări, precum i bancă proprie; 

    l) organizează expozi ii i conferin e cu profil profesional. 
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    (2) Organiza iile patronale sunt abilitate să asigure orice servicii cerute de membrii lor, în 
condi iile legii. 
 

    ART. 73 

    (1) Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor patronale persoane care au capacitate 
deplină de exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa 
funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârşirea infracţiunii. 
    (2) Membrilor organelor de conducere ale organiza iilor patronale li se asigură protec ia legii 
împotriva oricăror forme de discriminare, condi ionare, constrângere sau limitare a exercitării 
atribu iilor i/sau a mandatului lor, sub sanc iunea pedepselor prevăzute de lege. 

 
    ART. 74 
    (1) Organiza iile patronale pot adresa autorită ilor publice competente, potrivit art. 74 din 
Constitu ia României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile specifice de interes, prin 
confederațiile patronale reprezentative la nivel național. 

    (2) Confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional se pot constitui într-o structură de 
reprezentare unitară a intereselor lor, în condi iile în care această structură cuprinde cel pu in 
jumătate plus unu din totalitatea confedera iilor patronale reprezentative la nivel na ional. 
    (3) Accesul în structura de reprezentare prevăzută la alin. (2) nu poate fi condi ionat sau 
restric ionat pentru nicio confedera ie patronală reprezentativă la nivel na ional în condi iile legii. 

 
SEC IUNEA a 4-a 
Patrimoniul i finan area activit ii 
 
    ART. 75 
    Bunurile mobile i imobile apar inând organiza iilor patronale pot fi folosite numai în interesul 
acestora i potrivit scopului pentru care au fost înfiin ate. 
 

    ART. 76  

    (1) Organiza iile patronale pot dobândi, în condi iile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu 
oneros, orice fel de bunuri mobile i imobile necesare realizării scopului pentru care sunt înfiin ate. 

    (2) Pentru spa iile din imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unită ilor 
administrativ teritoriale în care î i desfă oară activitatea federa ii i confedera ii patronale legal 
constituite i reprezentative conform legii, precum i uniunile teritoriale ale acestora, se vor încheia 
contracte de comodat/contracte de închiriere, conform prevederilor legale în vigoare.  

    (3) Pentru construirea de sedii proprii, confedera iile i federa iile patronale reprezentative pot 
primi, în condi iile prevăzute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea statului 
sau a unită ilor administrativ-teritoriale.  
 

    ART. 77 

    (1) Activitatea economico-financiară a organiza iilor patronale se desfă oară potrivit bugetului 
propriu de venituri i cheltuieli. 

    (2) Sursele veniturilor organiza iilor patronale pot fi: taxe de înscriere, cotiza ii, donații, 
sponsorizări și alte venituri, potrivit statutelor i legilor în vigoare. 
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    (3) Organiza iile patronale pot desfă ura, în condițiile legii, i alte activită i specifice generatoare 
de venituri, cum sunt: 

    a) înfiin area i administrarea de unită i de pregătire, certificare profesională i consultan ă în 
domeniile specifice sectoarelor de activitate din economia națională pe care le reprezintă, potrivit 
legii; 

    b) desfă urarea de activită i de certificare profesională, perfec ionare i reconversie profesională, 
potrivit legii; 

    c) alte activități potrivit statutului. 

    (4) Veniturile organiza iilor patronale sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost 
înfiin ate i nu pot fi repartizate membrilor acestora. 

    (5) Controlul activită ii financiare proprii a organiza iilor patronale se realizează prin comisia de 
cenzori  sau organele interne de audit ale acestora care func ionează potrivit statutului i legisla iei 
în vigoare. 

   (6) Controlul activită ii economice desfă urate de organiza iile patronale, precum i asupra stabilirii 
i virării obliga iilor fa ă de bugetul de stat i bugetele de asigurări sociale se realizează de către 

organele administra iei de stat competente, potrivit legii. 
 
CAPITOLUL II 
Dizolvarea organiza iilor patronale 
 
     ART. 78 

     (1) În cazul dizolvării unei organiza ii patronale, patrimoniul acesteia se împarte cu respectarea 
prevederilor statutului i ale dreptului comun în materie.    

    (2) În cazul în care o organiza ie patronală nu mai întrune te condi iile minime de constituire, orice 
ter  interesat poate solicita instan ei competente dizolvarea organiza iei în cauză, în baza unei cereri 
motivate. 
 
    ART. 79 
    (1) În termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organiza iei patronale sau 
lichidatorii patrimoniului sunt obliga i să solicite instan ei judecătore ti competente să facă 
men iunea dizolvării. 
    (2) După expirarea termenului de 15 zile, orice persoană interesată poate solicita instan ei 
judecătore ti competente operarea men iunii prevăzute la alin. (1). 
 
CAPITOLUL III 
Reprezentativitatea organiza iilor patronale 
 
    ART. 80 

    (1) Sunt reprezentative organiza iile patronale care îndeplinesc cumulativ următoarele condi ii: 

    A. La nivel na ional: 

    a) au statut legal de confedera ie patronală; 

    b) au independen ă organizatorică i patrimonială; 

    c) au în componen ă structuri proprii, cu sau fără personalitate juridică, în cel pu in jumătate plus 
unu din numărul jude elor, inclusiv municipiul Bucure ti; 

    d) reprezintă patroni ale căror unită i încadrează minim 7% din efectivul angaja ilor din economia 
na ională, exclusiv cei din sistemul bugetar; 
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    B. La nivel de sector de activitate: 

a) au statut legal de patronat/federație patronală; 

b) au independen ă organizatorică i patrimonială; 

c) reprezintă patroni ale căror unită i cuprind minim 10% din efectivul angaja ilor sectorului de 
activitate respectiv, exclusiv cei din sistemul bugetar; 

    C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este patronul; 

    (2) Îndeplinirea condi iilor de reprezentativitate prevăzute la alin. (1), literele A) și B) se constată 
de către instanțele care le-au acordat personalitate juridică patronatelor/organizațiilor patronale, la 
cererea acestora.  

    (3) Hotărârea se motivează i se comunică în 5 zile de la pronun are. 

    (4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel. 

    (5) Uniunile patronale teritoriale, constituite conform art. 65 alin. (3), nu pot obține 
reprezentativitate în vederea negocierilor colective teritoriale. 
 

    ART. 81  

    Dovada îndeplinirii condi iilor de reprezentativitate a organiza iilor patronale se face astfel:  

    A. La nivel na ional: 

    a) copie a hotărârii judecătore ti definitive de dobândire a personalită ii juridice de confedera ie i 
a ultimei hotărâri judecătore ti definitive de modificare a statutului i/sau a componen ei organelor 
de conducere; 

    b) copii ale documentelor de aderare ale federa iilor patronale la confederația patronală; 

    c) copii ale actelor de dobândire a personalității juridice a structurilor teritoriale/jude ene 
conform statutelor, în cel pu in jumătate plus unul din numărul jude elor, inclusiv municipiul 
Bucure ti; 

    d) lista sectoarelor de activitate în care confedera ia patronală are organiza ii membre, precum i 
numărul de angaja i din economia na ională, din sistemul privat,  exclusiv personalul prevăzut la 
art.4, conform adresei comunicate de Institutul Na ional de Statistică; 

    e) situa ie cumulativă, conform Anexei 2.1.,  semnată de reprezentantul legal al confedera iei 
patronale, cuprinzând lista federa iilor patronale afiliate, cu specificarea organizațiilor patronale și a 
unităților membre ale acestora, precum i a numărului total de angaja i al fiecăruia, certificat de 
inspectoratele teritoriale de muncă; Eliberarea certificatului în acest scop se face gratuit. 

    f) dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de 
reprezentativitate, care să certifice respectarea îndeplinirii prevederilor legale în vederea dobândirii 
reprezentativității; 

    B.   La nivel de sector de activitate:  

    a) copie a hotărârii judecătore ti definitive de dobândire a personalită ii juridice de 
patronat/federa ie patronală i a ultimei hotărâri judecătore ti definitive de modificare a statutului 
i/sau a componen ei organelor de conducere, după caz; 

    b) copii ale documentelor de aderare ale organizațiilor patronale la patronat/federația patronală; 

    c) situa ie cumulativă, conform Anexei 2.2., semnată de reprezentantul legal al federa iei 
patronale, cuprinzând lista unităților membre;  

    d) certificat eliberat de Inspec ia Muncii, privind numărul de angaja i ai unită ilor cuprinse în lista 
prevăzută la lit. c), pe baza informa iilor extrase din baza de date organizată la nivelul Inspec iei 



Proiect NOUA Lege a dialogului social  
Propunere a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și a  Confederaţiilor Patronale şi Sindicale Reprezentative  la Nivel Naţional   

 

27/65 

Muncii cu registrele generale de eviden ă a salaria ilor depuse de angajatori. Eliberarea certificatului 
în acest scop se face gratuit; 

    e) sectorul de activitate și numărul de angaja i din sectorul de activitate din sistemului privat la 
nivelul căruia se solicită reprezentativitatea, conform adresei Institutului Na ional de Statistică; 

    f) dovada depunerii la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a unei copii a dosarului de 
reprezentativitate, care să certifice respectarea îndeplinirii prevederilor legale în vederea dobândirii 
reprezentativității; 
 

    ART. 82  

    (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucure ti, 
confedera iile și federa iile patronale vor depune o copie scrisă i una în format electronic a 
respectivului dosar la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social care o va înregistra i va emite 
dovadă în acest sens. 

    (2) Dovada emisă de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social reprezintă o condiție 
obligatorie pentru acceptarea de către instanța competentă, după caz, a depunerii dosarului de 
reprezentativitate. 

    (3) După constatarea reprezentativității federațiilor sau confederațiilor patronale, judecătoria va 
înscrie în registrul special și următoarele: data hotărârii de admitere a cererii de constatare a 
reprezentativității și informațiile solicitate conform Anexelor 2.1. – 2.2.  

    (4) Confederațiile și federațiile patronale sunt obligate ca în termen de 5 zile lucrătoare de la 
obținerea hotărârii judecătorești definitive de constatare a reprezentativității, să transmită o copie a 
acesteia Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social. 

    (5)  O copie a dosarului men ionat la alin. (1) va fi postată pe site-ul Ministerului Consultării 
Publice și Dialogului Social în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, urmând ca, 
după primirea hotărârii judecătorești de constatare a reprezentativității, aceasta să fie postată pe 
site-ul ministerului. 
 
TITLUL IV 
Consiliul Na ional Tripartit pentru Dialog Social 
     
    ART. 83 
    În vederea promovării bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai înalt nivel, 
se constituie Consiliul Na ional Tripartit pentru Dialog Social, denumit în continuare Consiliul Na ional 
Tripartit, organism consultativ la nivel na ional al partenerilor sociali. 
 

    ART. 84   

(1) Consiliul Na ional Tripartit are următoarea componen ă: 
a) pre edin ii confedera iilor patronale reprezentative la nivel na ional; 
b) pre edin ii confedera iilor sindicale reprezentative la nivel na ional; 
c) reprezentan i ai Guvernului, desemna i prin decizie a primului-ministru, cel pu in la nivel de 

secretar de stat, din fiecare minister, precum i din alte structuri ale statului, conform celor 
convenite cu partenerii sociali; 

d) pre edintele Consiliului Economic i Social i al i membri conveni i cu partenerii sociali. 

    (2) Membrii titulari ai Consiliului Național Tripartit pot fi înlocui i, în mod excepțional, de 
reprezentan i mandata i în mod explicit în acest scop. 
 



Proiect NOUA Lege a dialogului social  
Propunere a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și a  Confederaţiilor Patronale şi Sindicale Reprezentative  la Nivel Naţional   

 

28/65 

    ART. 85 
    Consiliul Na ional Tripartit este prezidat de primul-ministru, loc iitorul de drept al acestuia fiind 
ministrul consultării publice și dialogului social. 
     
    ART. 86 
    Principale atribu ii ale Consiliului Na ional Tripartit sunt: 
    a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat în plată; 
    b) dezbaterea i analiza proiectelor de programe i strategii elaborate la nivel guvernamental; 
    c) elaborarea i sus inerea implementării strategiilor, programelor, metodologiilor i standardelor 
în domeniul dialogului social; 
    d) solu ionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natură socială i economică; 
    e) negocierea i încheierea acordurilor i pactelor sociale, precum i a altor în elegeri la nivel 
na ional i monitorizarea aplicării acestora; 
    f) analizează și dezbate plângerile sindicale și patronale înaintate la Biroul Internațional al Muncii, 
al Organizației Internaționale a Muncii, în conformitate cu prevederile din Constituția acesteia. 

    g) analizează și dezbate Programele Naționale de Reformă și Recomandările Specifice de țară 
formulate de Comisia Europeană; 

    h) analizează și dezbate raportul privind Carta Socială Europeană Revizuită solicitat de Comitetul 
European pentru Drepturi Sociale, precum și raportul privind Convențiile Organizației Internaționale a 
Muncii ratificate de România. 
    i) alte atribu ii convenite între păr i. 
 

    ART. 87  

    Secretariatul Consiliului Na ional Tripartit este asigurat de Ministerul Consultării Publice și 
Dialogului Social. 
     
    ART. 88 
    Consiliul Na ional Tripartit î i elaborează regulamentul propriu de organizare i func ionare, care se 
aprobă în plenul acestuia. 
 

    ART. 89  
     (1) Consiliului Na ional Tripartit se va întruni, de regulă, în prima lună a fiecărui trimestru. 
Convocarea Consiliului Na ional Tripartit pentru Dialog Social se va face de către primul-ministru sau 
locțiitorul său de drept.   
    (2) La oricare din edin ele Consiliului Na ional Tripartit pot fi invita i reprezentan i ai altor 
autorită i ale statului sau exper i, conform celor convenite între păr i. 
 
TITLUL V 
Constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale i 
la nivel teritorial 
 
    ART. 90 
    (1) În cadrul ministerelor i al altor institu ii publice prevăzute în anexa nr. 3, precum i la nivelul 
jude elor i al municipiului Bucure ti se constituie i vor func iona comisii de dialog social, formate 
din reprezentan ii administra iei publice centrale sau locale, reprezentan ii organiza iilor patronale i 
ai organiza iilor sindicale reprezentative la nivel na ional, după caz. 
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    (2) Comisiile de dialog social care func ionează la nivelul ministerelor pot aproba înfiin area unor 
subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul 
comisiilor respective. 
    (3) Comisiile de dialog social constituite la nivelul jude elor pot aproba înfiin area unor subcomisii 
de dialog social la nivelul localită ilor din jude ul respectiv. Modalitatea de constituire i func ionare 
a acestor subcomisii se stabile te de plenul comisiei la nivel jude ean. 
     
    ART. 91 
    Comisiile de dialog social au caracter consultativ i activitatea lor vizează, în special, următoarele: 
    a) asigurarea unor rela ii de parteneriat social între administra ie, organiza iile patronale i 
organiza iile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care 
sunt de domeniul de interes al administra iei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui 
climat de pace i stabilitate socială; 
    b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra ini iativelor legislative sau de altă natură cu 
caracter economico-social; 
    c) alte probleme din sfera de activitate a administra iei publice centrale sau din jude e i 
municipiul Bucure ti asupra cărora partenerii sociali convin să discute. 
      
    ART. 92 
    (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor i al institu iilor publice 
prevăzute în anexa nr. 3 fac parte: 
    a) reprezentan i ai ministerelor sau ai respectivelor institu ii publice, numi i prin ordin al 
ministrului, respectiv al conducătorului institu iei publice; 
    b) reprezentan i numi i de confedera iile patronale reprezentative la nivel na ional; 
    c) reprezentan i numi i de confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional. 
    (2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte: 
    a) prefectul, precum i reprezentan i ai prefectului i ai serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, numi i prin 
ordin de către prefect; 
    b) pre edintele consiliului jude ean sau, pentru municipiul Bucure ti, primarul general; 
    c) primarul municipiului re edin ă de jude ; 
    d) câte un reprezentant numit de fiecare confedera ie patronală reprezentativă la nivel na ional; 
    e) câte un reprezentant numit de fiecare confedera ie sindicală reprezentativă la nivel na ional. 
    (3) Pre edin ii confedera iilor patronale i sindicale reprezentative la nivel na ional sunt membri de 
drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administra iei publice centrale i locale. 
     
    ART. 93 
    (1) Pre edin ia comisiilor de dialog social se asigură astfel: 

     a)  la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situa ii excepționale - cu 
acordul partenerilor de dialog social -, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin 
ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institu ii publice prevăzute în anexa nr. 3, de către un 
reprezentant numit de conducătorul institu iei publice; 
     b) la nivelul altor institu ii publice, de către un reprezentant numit de conducătorul institu iei 
publice; 
     c) la nivel teritorial, în baza principiului copre edin iei, de către prefect i pre edintele consiliului 
jude ean sau, pentru municipiul Bucure ti, de către primarul general. 
    (2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de institu ia publică în cadrul căreia acestea 
func ionează. 
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    ART. 94 

    (1) Elaborarea unitară a politicilor na ionale în domeniul dialogului social i coordonarea 
metodologică a comisiilor de dialog social se asigură de către Ministerul Consultării Publice și 
Dialogului Social. 
    (2) Pre edin ii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institu iilor publice prevăzute 
în anexa nr. 3 sunt coordona i metodologic de către secretarul de stat desemnat de Ministerul 
Consultării Publice și Dialogului Social. 

    (3) Pentru exercitarea rolului său de coordonator prevăzut la alin. (1), Ministerul Consultării 
Publice și Dialogului Social emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului 
social. 

    (4) Pentru asigurarea func ionării unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de 
acest domeniu din ministere, prefecturi, precum i din cadrul institu iilor publice prevăzute în anexa 
nr. 3 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social prin 
direc iile cu atribu ii în activitatea de dialog social. 
    (5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Consultării Publice și 
Dialogului Social componen a comisiilor de dialog social în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
    (6) Raportarea activită ii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar către Ministerul 
Consultării Publice și Dialogului Social și se transmite spre informare partenerilor sociali, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 4. 
    (7) Raportarea activită ii comisiilor de dialog social jude ene se face lunar către secretarul de stat 
responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

    (8) Raportarea se face pe suport hârtie i în format electronic. 

 

    ART. 95 

    (1) În cazul reorganizării ministerelor i institu iilor publice prevăzute în anexa nr. 3, precum i a 
instituțiilor de la nivel teritorial, se vor constitui comisii de dialog social la nivelul instituțiilor 
succesoare în maximum 30 de zile de la reorganizare, care î i vor desfă ura activitatea în 
conformitate cu prevederile prezentei legi. 

    (2) Regulamentul-cadru privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul 
administra iei publice centrale este prevăzut în anexa nr. 5. 

    (3) Regulamentul-cadru privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul 
administra iei publice locale este prevăzut în anexa nr. 6. 

    (4) Comisiile de dialog social constituite conform alin. (1) își vor elabora propriul regulament de 
funcționare în maxim 30 de zile de la constituire; dispozițiile acestor regulamente nu pot contraveni 
prevederilor regulamentului-cadru. 
 

TITLUL VI 
Negocierile colective de munc  
 
CAPITOLUL I 
Negocierea contractelor colective de munc  
 
    ART. 96 
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    (1) Prezentul titlu reglementează organizarea și  desfășurarea negocierilor colective, precum și 
încheierea contractelor colective de muncă sau a acordurilor colective de muncă, după caz. 

    2) Contractele colective de muncă la toate nivelurile se negociază separat pentru unitățile din 
sistemul bugetar și cele din sistemul privat. 
 

    ART. 97  

    (1) Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăre te promovarea i apărarea 
intereselor păr ilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă i asigurarea păcii 
sociale. 

    (2) Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unită i, grupuri de unită i i sectoare 
de activitate.  

   (3) Angajatorii care inten ionează să negocieze contract colectiv de muncă la nivel de grup de 
unită i, definit conform art. 1 alin. (22), pot constitui în mod voluntar grupul de unită i, atât prin 
hotărâre judecătorească de constituire, cât i prin proces-verbal sau orice altă conven ie scrisă între 
păr i. 

    (4) Fac parte din contractele colective de muncă i conven iile dintre păr ile semnatare ale 
acestora prin care se solu ionează conflictele colective de muncă, precum i hotărârile arbitrale în 
această materie, de la data pronun ării acestora. Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului 
contractului colectiv de muncă pentru înregistrare. 

 
    ART. 98  
     (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excep ia cazului în care 
unitatea are mai pu in de 10 de angaja i. 
     (2) Ini iativa negocierii apar ine angajatorului sau organiza iei patronale. 
     (3) Angajatorul sau organiza ia patronală ini iază negocierea colectivă cu cel pu in 60 de zile 
calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de 
aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adi ionale la contractele colective de muncă. 
     (4) În cazul în care angajatorul sau organiza ia patronală nu ini iază negocierea, aceasta va începe 
la cererea scrisă a organiza iei sindicale îndreptă ite să negocieze un contract colectiv de muncă 
și/sau a reprezentan ilor angaja ilor, după caz, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la 
comunicarea solicitării. 

    (5) Durata negocierii colective nu poate depă i 45 de zile calendaristice decât prin acordul păr ilor. 
    (6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze 
convenite între păr i. 

 

    ART. 99  

     (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data declan ării procedurilor de negociere prevăzute de 
art. 98 alin. (4), angajatorul sau organiza ia patronală are obliga ia să convoace toate păr ile 
îndreptă ite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă. 

     (2) La prima reuniune a păr ilor se stabilesc informa iile publice i cu caracter confiden ial  pe 
care angajatorul sau organizația patronală le va pune la dispozi ia păr ii sindicale și/sau a 
reprezentan ilor angaja ilor i data până la care urmează a îndeplini această obliga ie.  

    (3) Regimul informa iilor confiden iale puse la dispozi ie de angajator este cel stabilit prin Legea 
nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare i consultare a angaja ilor.  
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    (4) Informa iile pe care angajatorul le va pune la dispozi ia păr ii sindicale și/sau a 
reprezentanților angajaților, trebuie să permită o analiză a situa iei economico-financiare i vor 
cuprinde cel pu in date referitoare la: 

a) situa ia economico-financiară a unității la zi, precum i perspectiva de evolu ie a acesteia pe 
următoarea perioadă contractuală; 

b) situa ia, structura i evolu ia estimată a ocupării for ei de muncă, precum i eventualele 
măsuri preconizate pe următoarea perioadă contractuală; 

c) măsurile propuse privind organizarea muncii, programului i a timpului de lucru pe următoarea 
perioadă contractuală; 

d) măsurile propuse privind protec ia drepturilor salaria ilor în caz de transfer al unită ii sau a 
unei păr i a acesteia; 

e) măsuri propuse de angajator privind promovarea îmbunătă irii securită ii i sănătă ii în muncă 
a salariaților pe următoarea perioadă contractuală; 

    (5) Păr ile vor consemna în procesul verbal al primei reuniuni următoarele: 

a) componen a nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unei  
împuterniciri scrise; 

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; 

c) durata maximă a negocierilor convenită de păr i; 

d) locul i calendarul reuniunilor; 

e) în cazul sindicatului reprezentativ, existența dovezii reprezentativită ii; 

f) în cazul sindicatelor nereprezentative, existența tabelului nominal cu membri de sindicat, 
semnătura lor și numărul total al acestora, pentru fiecare sindicat participant; 

g) existența dovezii convocării tuturor păr ilor îndreptă ite să participe la negociere; 

h) pentru negocierile la nivel de unitate existența dovezii personalită ii juridice a sindicatelor;  

i) alte detalii privind negocierea. 

    (6) Data primei edin e de negociere reprezintă data certă la care se consideră că negocierile au 
fost declan ate. 

    (7) La fiecare edin ă de negociere se încheie procese verbale semnate de reprezentan ii mandata i 
ai păr ilor, în care se consemnează con inutul negocierilor. 

     

    ART. 100  

    (1) La negocierea clauzelor i la încheierea contractelor colective de muncă păr ile sunt egale i 
libere. 

    (2) Este interzisă orice intervenție a autorită ilor publice, sub orice formă i modalitate, în 
negocierea, încheierea, executarea, modificarea i încetarea contractelor colective de muncă. 

    (3) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, organizațiile 
patronale sau unitățile nesemnatare pot adera pe baza unei solicitări scrise, adresate părților 
semnatare ale contractului colectiv de muncă sectorial. 
    (4) Cererea de aderare va fi semnată de organele de conducere ale solicitanților.  
    (5) Aderarea la contractul colectiv de muncă sectorial îmbracă forma unui act adițional la 
contractul colectiv de muncă sectorial semnat de către toate părțile. 
     
    ART. 101 
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    (1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi i obliga ii numai în limitele i în 
condi iile prevăzute de lege. 
    (2) La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile 
angaja ilor au un caracter minimal. 
    (3) Contractele colective de muncă nu pot con ine clauze care să stabilească drepturi la un nivel 
inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior. 
    (4) Contractele individuale de muncă nu pot con ine clauze care să stabilească drepturi la niveluri 
inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile. 

    (5) Clauzele contractuale ale contractelor colective de muncă pot face referire, fără a afecta 
principul libertății contractuale, și asupra următoarelor elemente: 

    a) stabilirea coeficienților minimi de ierarhizare pe categorii de  salariați, ținând cont de 
standardele ocupaționale corespunzătoare; 

    b) măsurile adoptate pentru consilierea și evaluarea profesională a angajaților; 

    c) măsurile privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru și 
timpul de odihnă; 
    d) reglementări privind condițiile de muncă și cele referitoare la securitatea i sănătatea în muncă 
a angajaților; 

    e) modalitățile de informare și consultare a angajaților, ce exced prezentei legi. 
 
CAPITOLUL II 
Efectele contractelor colective de munc  
 
     ART. 102  

     (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: 

a) pentru to i angaja ii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest 
nivel; 

b) pentru to i angaja ii încadra i în unită ile care fac parte din grupul de unită i pentru care s-a 
încheiat contractul colectiv de muncă și care sunt semnatare ale contractului; 

c) pentru to i angaja ii încadra i în unită ile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat 
contractul colectiv de muncă i care fac parte din organiza iile patronale semnatare ale contractulu i 
și din organizațiile patronale și unitățile ce au aderat la contractul colectiv negociat; 

d) pentru toți angajații de la nivelul regiilor autonome, companiilor na ionale, precum i la nivelul 
autorită ilor i institu iilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care 
angajează for ă de muncă care au constituit grupul de unități. 

    (2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la alin. (1) se încheie i se înregistrează un singur contract 
colectiv de muncă în sistemul bugetar, respectiv în sistemul privat, după caz. 

    (3) În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angaja ilor încadra i cu 
contract individual de muncă în sistemul bugetar vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 106. 
 
CAPITOLUL III     
P r ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv  
 
    ART.103 

    (1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul și angajații, reprezentaţi după cum 
urmează: 

    A. Angajatorul: 
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    a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori 
regulament de funcţionare, după caz; 

    b) la nivel de grup de unități, persoana/persoanele mandatate de către conducerile unităților din 
grup să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă; 

    c) la nivel de sector de activitate de către federațiile patronale legal constituite şi reprezentative 
potrivit legii și/sau de către reprezentantul legal al autorită ii publice centrale competente; 

    d) la nivelul regiilor autonome, companiilor naționale, precum și al autorităţilor şi instituţiilor 
publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, 
și la nivelul grupului de unități bugetare constituit de acestea, de către conducătorul regiei 
autonome, companiei naționale,  al autorităților și instituţiei respective, respectiv conducătorii 
instituțiilor bugetare din grup, după caz, ori de către locțiitorii de drept sau persoanele mandatate 
în acest sens;  

    B. Angajaţii: 

    a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ. În unitățile în care nu 
există sindicat reprezentativ, reprezentarea se face astfel: 

    a1) de către toate sindicatele nereprezentative legal constituite la nivel de unitate, dacă acestea 
totalizează un număr de membri care reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul total de 
angajați ai unității; 

    a2) dacă numărul de membri ai sindicatelor nereprezentative constituite la nivel unității nu 
totalizează jumătate plus unu din numărul total de angajați ai unității, la negociere participă toate 
sindicatele nereprezentative legal constituite la nivel de unitate, împreună cu reprezentanții 
angajaților, aleși prin votul a jumătate plus unu din numărul total al angajaților nesindicalizați din 
unitate și mandatați special în acest scop; 

    a3) dacă nu există sindicate constituite la nivelul unității, de către reprezentanții angajaților aleși 
prin votul a jumătate plus unu din numărul total al angajaților din unitate și mandatați special în 
acest scop. 

    b) la nivel de grup de unități în sistemul bugetar/privat, de către sindicatele legal constituite şi 
reprezentative de la nivelul unităților din grup, împreună cu echipa de negociere desemnată de 
unitățile din grup în care nu există sindicate reprezentative, prin acord între părțile îndreptățite să 
participe la negociere. În toate situațiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere 

a federațiilor la care sunt afiliate;  

    c) la nivelul sectoarelor de activitate, de către federațiile sindicale legal constituite i 
reprezentative potrivit prezentei legi;  

    d) la nivelul regiilor autonome, companiilor na ionale, precum i la nivelul autorită ilor i 
institu iilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează for ă 
de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative potrivit legii. În situația în care nu există 
sindicate reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la alin. (1) paragraful B, 
litera b).  

   (2) În cazul participării la negociere a mai multor sindicate nereprezentative și/sau împreună cu 
reprezentanții angajaților, voturile sunt proporționale cu numărul de membri reprezentați.  

  (3) În cazul în care reprezentanții angajaților nu se aleg pentru participarea la negociere, negocierile 
se consideră valide și pot continua numai cu sindicatele. 
 

    ART. 104 

    Confedera iile sindicale reprezentative la nivel na ional, precum și confederațiile patronale 
reprezentative la nivel național, conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor 
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colective de muncă la nivelul sectoarelor de activitate în care au federa ii membre, la solicitarea i în 
baza mandatului din partea acestora. 
 

    ART.105  

    (1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, pot fi semnate numai de 
reprezentan ii mandata i în acest sens ai păr ilor care au negociat. 

    (2) În vederea aplicării prevederilor art. 103,  anterior încheierii i semnării contractelor colective 
de muncă la orice nivel, organiza iile sindicale și angajații î i vor împuternici reprezentan ii să 
negocieze prin mandat special. 
 
CAPITOLUL IV 
P r ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv  în sectorul bugetar 
 
    ART. 106 
    (1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate 
sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani i în natură, altele decât cele prevăzute de legisla ia 
în vigoare pentru categoria respectivă de personal. 
    (2) Prin excep ie de la prevederile art. 98 alin. (3) și alin. (4) contractele colective de muncă în 
sectorul bugetar se negociază, în condi iile legii, după aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli 
ale ordonatorilor de credite, în limitele i în condi iile stabilite prin acestea. 
    (3) Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot 
constitui obiect al negocierilor i nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în 
care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime i maxime, drepturile 
salariale concrete se determină prin negocieri colective, dar numai între limitele legale. 
    (4) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor alin. 
(1) - (3) sunt lovite de nulitate. 
    (5) Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor 
alin. (1) - (3) revine angajatorului. 
     
    ART. 107 
    Negocierea acordurilor colective pentru func ionarii publici se face în conformitate cu dispozi iile 
legale în materie. 
 
CAPITOLUL V 
Încheierea contractelor colective de munc  
 
    ART. 108  

   (1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, 
la nivel de  grup de unități și la nivel de sector de activitate, după caz, angajatorul, definit conform 
art. 103, alin. (1) litera A) va transmite în scris tuturor părților îndreptățite să negocieze contractul 
colectiv de muncă anunțul privind intenția de începere a negocierilor colective, cu cel puțin 15 zile 
înainte de începerea acestora. În cazul în care angajatorul sau organiza ia patronală nu a ini iat 
negocierile în conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3), organiza iile sindicale și/sau 
reprezentan ii angaja ilor, după caz, care ini iază negocierile conform art. 98, alin. (4) vor transmite 
tuturor păr ilor îndreptă ite să participe la negociere anun ul privind inten ia de începere a 
negocierilor colective.  
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    (2) Pentru negocierile la nivel de unitate,  sindicatele legal constituite și nereprezentative vor 
transmite angajatorului acordul de participare în scris, cu anexarea tabelelor cu listele de semnături 
ale membrilor de sindicat și numărul total de membri; 

    (3) Dacă numărul total al membrilor de sindicat nu reprezintă mai mult de  jumătate plus unu din  
numărul total al angaja ilor, ini iatorul negocierii va anun a angaja ii în vederea alegerii 
reprezentan ilor acestora pentru participarea la negocieri. Anun ul trebuie să cuprindă data stabilită 
pentru începerea negocierilor; Angajații își vor desemna reprezentanții conform art. 103 alin. (1) 
paragraf B, cu cel puțin 5 zile înainte de data prevăzută pentru negociere.  

   (4) Dacă angaja ii nu- i aleg reprezentan ii în termenul stabilit la alin. (3), î i pierd dreptul de a- i 
desemna reprezentan i în cadrul negocierilor ce vor continua numai cu sindicatele legal constituite 
care au confirmat participarea. 

   (5) În vederea participării la negocieri i a altor păr i îndreptă ite, altele decât cele cunoscute de 
ini iatorul negocierii, acesta va face public anun ul prevăzut la alin. 1). În cazul negocierilor colective 
la nivel de unitate anun ul va fi făcut public prin afi are permanentă la sediul/punctele de lucru ale 
acesteia și prin orice alt mod de informare, iar în cazul negocierilor la nivel de grup de unită i sau 
sector de activitate prin intermediul unui mijloc media cu acoperire na ională. 

   (6) În cazul în care nu există contract colectiv de muncă la orice nivel, sau angajatorul definit 
conform art. 103 alin. (1) litera A, după caz, nu ini iază negocierea cu cel pu in 60 de zile lucrătoare 
anterior datei expirării contractului în vigoare sau a clauzelor stipulate în actele adi ionale la 
contractele colective de muncă, invitația de participare la negociere va fi transmisă  în formă scrisă, 
de către oricare dintre părțile îndreptățite să negocieze, conform art. 103 alin. (1), litera B, după 
caz, după parcurgerea procedurilor de desemnare a reprezentanților angajaților, după caz.  

    (7) Părțile îndreptățite să participe la negociere, după caz, vor confirma în scris primirea invita iei 
menționată la alin. (1), respectiv (6), precum i acceptarea sau refuzul participării la negociere, 
indiferent de cine a inițiat negocierea. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu prezentarea dovezii de 
invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la negocieri. Refuzul din partea 
reprezentanților sindicatelor/angajaților de participare la negocieri se consideră procedură 
îndeplinită pentru angajator/organizație patronală. 

    (8) Neinvitarea la negocieri a tuturor păr ilor îndreptă ite să negocieze contractul colectiv de 
muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat. 
     
    ART. 109 
    (1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică 
de 12 luni i mai mare de 24 de luni, cu excepția situației în care contractul colectiv de muncă se 
încheie pe durata realizării unei lucrări determinate.     
    (2) Păr ile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condi iile stabilite de 
prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni. 
    (3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, păr ile pot conveni 
negocierea acestuia în orice moment. 
 
     ART. 110 

     (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate cu încălcarea 
prevederilor art. 101 i art. 102 alin. (3) sunt lovite de nulitate. 
     (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instan ele judecătore ti competente, 
la cererea păr ii interesate, fie pe cale de ac iune, fie pe cale de excep ie. 

     (3) Nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea art. 106 
alin. (1) - (3) din Legea nr.62/2011 poate fi cerută de către păr ile interesate, fie pe cale de ac iune, 

https://idrept.ro/00150675.htm
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fie pe cale de excep  e, respectiv poate fi invocată de către instan ă, din oficiu, pe durata existen ei 
contractului colectiv de muncă. Clauzelor contractuale se constată de către instan ele judecătore ti 
competente, la cererea păr ii interesate, fie pe cale de ac iune, fie pe cale de excep ie. 

     (4) În cazul constatării nulită ii unor clauze de către instan a judecătorească, partea interesată 
poate cere renegocierea  acestora, în perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă.         
     (5) Până la renegocierea clauzelor a căror nulitate a fost constatată, acestea sunt înlocuite cu 
prevederile mai favorabile angaja ilor, cuprinse în lege sau în contractul colectiv de muncă 
aplicabil încheiat la nivelul superior, după caz. 

 
    ART. 111 

    (1) Contractele colective de muncă i actele adi ionale la acestea se încheie în formă scrisă, se 
depun i se înregistrează prin grija păr ilor, după cum urmează: 

    a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de muncă; 

    b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unită i i al sectoarelor de 
activitate, la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. 

    c) actele de aderare conform art. 100 alin. (3) și actele adiționale conform art. 100 alin. (5) vor fi 
notificate prin grija părților Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social în termen de 15 zile 
calendaristice.  
    (2) Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde: 

    a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte păr i semnatare 
sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către păr i; 

    b) dovada convocării păr ilor îndreptă ite să participe la negociere; 

    c) împuternicirile scrise pentru reprezentan ii desemna i în vederea negocierii i semnării 
contractului colectiv de muncă; 

    d) dovezile de reprezentativitate ale păr ilor și /sau a proceselor verbale de alegere a 
reprezentanților angajaților. În cazul grupului de unită i constituit numai pentru negocierea unui 
contract colectiv de muncă la acest nivel, partea patronală va face dovada constituirii grupului de 
unită i, conform art. 97, alin. (3), în conformitate cu prevederile art.1 alin. (22), prevederi 
referitoare la Companiile Naționale, Regiile Autonome, Instituțiile/Autoritățile Publice; 

    e) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte păr i semnatare sunt, plus 
unul pentru depozitar, con inând pozi ia păr ilor; 

     f) mandatele prevăzute la art. 105;  

      (3) În cazul contractelor negociate la nivelul sectoarelor de activitate, contractul colectiv de 
muncă va fi înregistrat la nivelul respectiv numai în situa ia în care numărul de angaja i din unită ile 
membre ale organiza iilor patronale semnatare este mai mare decât jumătate din numărul total al 
angaja ilor din sectorul de activitate. În caz contrar, contractul va fi înregistrat drept contract la 
nivel de grup de unită i. 

    (4) Pentru contractele la nivel de sector de activitate sau grup de unită i, dosarul prevăzut la alin. 
(2) va cuprinde suplimentar i lista unită ilor cărora li se aplică contractul în conformitate cu 
mandatele prevăzute la art. 105. 
 
    ART. 112 

    (1) Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea competentă 
sau de la o dată ulterioară, potrivit conven iei păr ilor. 
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    (2) Contractele colective de muncă la nivel de sectoare de activitate i grupuri de unită i, precum 
i actele adi ionale la acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, prin grija 

păr ilor semnatare. 

     
    ART. 113 
    (1) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social sau, după caz, inspectoratele teritoriale de 
muncă vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii 
condi iilor procedurale prevăzute de prezenta lege. Dacă aceste condi ii nu sunt îndeplinite, 
contractele colective de muncă vor fi restituite semnatarilor pentru îndeplinirea condi iilor legale. 

    (2) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social va publica pe pagina de internet contractele 
colective la nivel de sector de activitate i grup de unită i, precum i orice acte adi ionale la acestea 
încheiate cu respectarea dispozi iilor legale, în 15 zile calendaristice de la depunere. 

 

    ART. 114  

    (1)  Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:  

a) păr ile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2);  
b) nu s-a făcut dovada invitării tuturor păr ilor îndreptă ite să participe la negocieri, conform art. 

108; 
c) nu sunt semnate de to i reprezentan ii păr ilor la negociere, mandata i în acest scop, conform 

art. 103, art. 105 și art. 108; 
d) la nivel de unitate, partea care reprezintă angaja ii nu cuprinde jumătate plus unu din totalul 

angaja ilor pentru care s-a negociat contractul colectiv de muncă. În situația în care nu s-au ales 
reprezentanții angajaților deși au fost informați asupra negocierii colective sau sindicatele 
îndreptățite să participe la negociere au refuzat participarea în condițiile art.108 alin. (7), contractul 
negociat în aceste condiții va fi înregistrat. 

e) reprezentantul oricărei păr i care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre 
clauzele contractului i acest fapt a fost consemnat în procesul-verbal de negociere.  
    (2) La nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără semnătura tuturor 
participanților din partea angajaților, numai în cazul în care partea semnatară care reprezintă 
angaja ii acoperă jumătate plus unu din totalul angaja ilor. 

 
    ART. 115 
    Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă păr ile interesate se pot adresa 
instan elor judecătore ti în condi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
i completările ulterioare. 

 
CAPITOLUL VI 
Executarea, modificarea, suspendarea i încetarea contractului colectiv de munc  
 
    ART. 116 
    (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru păr i. 
    (2) Neîndeplinirea obliga iilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea 
păr ilor care se fac vinovate de aceasta. 
 
    ART. 117 
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    (1) Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în 
condi iile legii, ori de câte ori toate păr ile îndreptă ite să negocieze contractul colectiv de muncă 
convin acest lucru. 

    (2) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adițional semnat 
de toate păr ile care au încheiat contractul și se comunică în scris depozitarului la care a fost 
înregistrat i devin aplicabile de la data înregistrării sau de la o dată ulterioară, potrivit conven iei 
păr ilor. 

    (3) Prevederile art. 108 – art. 114 se aplică în mod corespunzător actelor adi ionale prin care se 
aduc modificări contractelor colective de muncă. 
 
    ART. 118 
    Contractul colectiv de muncă încetează: 
    a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă păr ile nu 
convin prelungirea aplicării acestuia, în condi iile legii; 
    b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unită ii; 
    c) prin acordul păr ilor. 
 

    ART. 119  

    (1) Contractul colectiv de muncă nu poate fi denun at unilateral. 

    (2) Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea contractului colectiv de muncă se 
solu ionează de către instan ele judecătore ti competente. 

    (3) Anterior depunerii acțiunii în instanță, sau pe parcursul derulării acesteia, litigiile în legătură cu 
executarea, modificarea sau încetarea clauzelor contractuale, pot fi supuse procedurii de mediere sau 
arbitraj, conform acordului scris al tuturor părților semnatare a contractului colectiv de muncă. În 
situația soluționării litigiului în urma derulării unei astfel de proceduri, acțiunea în instanță încetează. 

    (4) Fac excep ie de la dispozi iile alin. (2) și (3) conflictele legate de constatarea nulită ii 
contractelor colective de muncă în întregul lor, a unor clauze ale acestora ori legate de constatarea 
încetării contractelor colective de muncă, situații a căror solu ionare este de competen a 
sec iilor/completelor specializate în solu ionarea litigiilor de muncă i de asigurări sociale din cadrul 
tribunalelor jude ene/al  municipiului Bucure ti. 
 

    ART. 120  

    Conform principiului recunoa terii reciproce orice organiza ie sindicală legal constituită poate 
încheia cu un angajator, definit conform art. 1 alin. (15) sau cu o organiza ie patronală orice alte 
tipuri de acorduri, conven ii sau în elegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea păr ilor i ale căror 
prevederi sunt aplicabile numai membrilor organiza iilor semnatare. 
 
TITLUL VII 
Reglementarea modalit ilor de solu ionare a conflictelor de munc  
 
CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale 
 
    ART. 121 
    (1) Raporturile de muncă stabilite între angajatori i angaja ii acestora se desfă oară cu 
respectarea prevederilor legale, precum i în condi iile negociate prin contractele colective i 
individuale de muncă. 
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    (2) Încălcarea de către una dintre păr i a obliga iilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage 
răspunderea acesteia. 
 

    ART. 122 

    (1) Conflictele de muncă se solu ionează potrivit prevederilor prezentei legi. 

    (2) Pentru soluționarea conflictelor de muncă, părțile vor acționa întotdeauna cu bună credință, cu 
scopul asigurării unui climat de încredere reciprocă pe timpul și după finalizarea conflictului de 
muncă, în vederea aplicării eficiente a procedurilor stabilite de prezenta lege. 

 
CAPITOLUL II 
Conflicte colective de munc  
 
    ART. 123 

    (1) Dreptul angaja ilor de a declan a conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, 
desfă urarea i încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege.  
   (2) În cazul în care nu există contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă 
poate avea ca obiect revendicări ale angajaților privind apărarea intereselor colective cu caracter 
economic, profesional sau social; 
 
    ART. 124 
    Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angaja ilor pentru a căror 
rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ. 

 

    ART. 125 

    (1) Conflictele colective de muncă pot avea loc la nivelul unității, grupului de unită i, sectorului de 
activitate; 

    (2) Conflictele colective de muncă pot avea loc i la nivelul unor subunită i, compartimente, în 
măsura în care între partenerii la negocieri s-a convenit ca ace tia să î i stabilească, în mod distinct, 
în contractul colectiv de muncă, condi iile de muncă. 

    (3) Conflictele colective de muncă la nivel de grup de unități și/sau sector de activitate nu pot 
duce la declanșarea grevei/încetarea muncii la nivelul unei unități în care există un contract colectiv 
de muncă în vigoare. 

 

    ART. 126     

    În conflictele colective de muncă de la orice nivel, angajații sunt reprezentați de părțile 
îndreptățite să participe la negociere/părțile care au participat la negocierea colectivă, după caz, 
care i-au reprezentat la negocierile colective. 

 

    ART. 127  

    Conflictele colective de muncă pot fi declan ate în următoarele situa ii: 

    a) angajatorul refuză să înceapă negocierea unui contract în condi iile în care nu are încheiat un 
astfel de contract ori cel anterior a încetat, cu excepția situațiilor în care procedura se consideră 
îndeplinită, conform prevederilor art. 108 alin.(7); 

    b) angajatorul/organizația patronală nu acceptă revendicările formulate de angaja i; 
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    c) păr ile nu ajung la o în elegere privind încheierea unui contract colectiv de muncă până la data 
stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor; 

    d) în condițiile în care nu există un contract colectiv de muncă în vigoare și angajatorul nu își 
respectă obligația  prevăzută de  art. 99 alin. (4). 

 

    ART. 128 

    (1) În toate cazurile în care există premisele declan ării unui conflict colectiv de muncă conform 
prevederilor art. 127, părțile prevăzute la art. 126, vor sesiza în scris angajatorul/organizația 
patronală despre această situa ie, precizând revendicările angaja ilor, motivarea acestora, precum i 
propunerile de solu ionare. Angajatorul/ organiza ia patronală sau, după caz, instituția ori autoritatea 
publică este obligat/obligată să primească i să înregistreze sesizarea astfel formulată. 

    (2) Cerin a prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită i în cazul în care revendicările, 
motivarea i propunerile de solu ionare sunt exprimate de părțile prevăzute la art.126 cu ocazia 
întâlnirii cu reprezentan ii angajatorului/ organiza iei patronale, dacă discu iile purtate au fost 
consemnate într-un proces-verbal. 

    (3) Angajatorul/organiza ia patronală după caz, instituția ori autoritatea publică, are obliga ia de a 
răspunde în scris părților prevăzute la art.126, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la 
primirea sesizării, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate. 

 

    ART. 129 

    (1) În situa ia în care angajatorul/organiza ia patronală/instituția/autoritatea publică, după caz, 
nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, de i a răspuns, părțile prevăzute la art.126, nu sunt 
de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de muncă se poate declan a. 

    (2) Informarea privitoare la declan area conflictelor colective de muncă i a motiva iei acestora, se 
transmite în scris de către părțile prevăzute la art. 126, angajatorului/organiza iei patronale/ 
instituției/autorității publice, după caz,   inspectoratelor teritoriale de muncă sau  Ministerului 
Consultării Publice și Dialogului Social, după caz. 

 
    ART. 130 
    Pe durata valabilită ii unui contract sau acord colectiv de muncă angaja ii nu pot declan a 
conflictul colectiv de muncă 

 

    ART. 131 

    Conflictul colectiv de muncă se declan ează numai după înregistrarea prealabilă a acestuia. În 
acest sens, părțile prevăzute la art.126: 

    a) la nivel de unitate, vor notifica angajatorului declan area conflictului colectiv de muncă i vor 
sesiza în scris inspectoratul teritorial de muncă din jude ul în care î i desfă oară activitatea angaja ii 
unită ii care au declan at conflictul, în vederea concilierii; 

    b) la nivel de grup de unită i, vor notifica fiecărei unită i membre a grupului de unită i, precum i 
organiza iei patronale constituite la nivelul grupului declan area conflictului colectiv de muncă i vor 
sesiza în scris Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, în vederea concilierii; 

    c) la nivelul sectorului de activitate, vor notifica fiecărei unită i în care au membri federațiile 
și/sau confederațiile sindicale, precum i federațiile și/sau confederațiile patronale corespondente 
declan area conflictului colectiv de muncă i vor sesiza în scris Ministerul Consultării Publice și 
Dialogului Social, în vederea concilierii;  
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   d)  în cazul conflictului colectiv de muncă la nivel de unitate, inspectoratul teritorial de muncă va 
verifica dacă sunt îndeplinite condițiile declanșării conflictului colectiv de muncă și va solicita număr 
de înregistrare din Registrul de Evidență al conflictelor colective de muncă, gestionat de către 
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social; Conflictul colectiv de muncă va fi înregistrat la 
inspectoratul teritorial de muncă cu menționarea numărului de înregistrare și completarea fișei 
conflictului colectiv de muncă, conform Anexei 7. 

 

CAPITOLUL III 
Concilierea conflictelor colective de munc  

 

    ART. 132 
    În toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulează în scris 
i va cuprinde în mod obligatoriu următoarele men iuni: 

    a) angajatorul sau organiza ia patronală, cu indicarea sediului i datelor de contact ale 
acestuia/acesteia; 
    b) obiectul conflictului colectiv de muncă i motivarea acestuia; 
    c) dovada îndeplinirii cerin elor prevăzute la art. 127 - 129; 
    d) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organiza ia sindicală sau 
reprezentan ii angaja ilor, după caz. 

     
    ART. 133 
    Concilierea, medierea i arbitrarea conflictelor colective de muncă se fac numai între păr ile aflate 
în conflict. 
     
    ART. 134 
    (1) Procedura de conciliere este obligatorie. 
    (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, Ministerul Consultării Publice și 
Dialogului Social, în cazul conflictelor colective de muncă la nivel de grup de unită i sau la nivel 
sectorial, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, în cazul conflictelor colective de muncă la nivel 
de unitate, desemnează delegatul său pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de 
muncă i comunică datele persoanei desemnate atât organiza iei sindicale ori reprezentan ilor 
angaja ilor, cât i angajatorului sau organiza iei patronale. 
    (3) Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, 
după caz, convoacă păr ile la procedura de conciliere într-un termen ce nu poate depă i 7 zile 
lucrătoare de la data desemnării delegatului. 
     

    ART. 135 

    (1) Pentru sus inerea intereselor lor la conciliere, sindicatele sau, după caz, reprezentan ii 
angaja ilor care au participat la negocierea colectivă/îndreptățite să participe la negocierea 
colectivă, în conformitate cu art. 103 alin. (1), litera B, după caz, desemnează o delega ie formată 
din 2 - 5 persoane, care va fi împuternicită în scris să participe la concilierea organizată de Ministerul 
Consultării Publice și Dialogului Social sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz. Din 
delega ia sindicală pot face parte i reprezentan i ai federa iei sau ai confedera iei sindicale la care 
organiza ia sindicală este afiliată. 

    (2) Poate fi aleasă ca delegat al sindicatelor îndreptățite să participe la negocierea colectivă în 
conformitate cu art. 103 alin. (1), litera B, sau, după caz, al reprezentan ilor angaja ilor orice 
persoană care îndepline te următoarele condi ii: 
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    a) are capacitate deplină de exerci iu; 

    b) este angajat al unită ii sau reprezintă federa ia/confedera ia sindicală reprezentativă la care 
organiza ia sindicală care a declan at conflictul de muncă este afiliată. 
     
    ART. 136 
    Pentru sus inerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organiza ia patronală desemnează 
printr-o împuternicire scrisă o delega ie compusă din 2 - 5 persoane care să participe la conciliere. 
 
    ART. 137 
    (1) La data fixată pentru conciliere, delegatul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social 
sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz, verifică împuternicirile delega ilor păr ilor i 
stăruie ca ace tia să ac ioneze pentru a se realiza concilierea. 
    (2) Sus inerile păr ilor i rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat de 
către păr i i de delegatul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social sau al inspectoratului 
teritorial de muncă, după caz. 
    (3) Procesul-verbal se întocme te în original, câte unul pentru fiecare parte participantă la 
conciliere i unul pentru delegatul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social sau al 
inspectoratului teritorial de muncă, după caz. 
   (4) Procesul-verbal de conciliere întocmit la inspectoratul teritorial de muncă se va transmite 
Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, în cinci zile lucrătoare de la data concilierii. 
 
    ART. 138 
    În cazul în care în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solu ionarea revendicărilor 
formulate, conflictul colectiv de muncă se consideră încheiat. 
 
    ART. 139 
    În situa iile în care acordul cu privire la solu ionarea conflictului colectiv de muncă este numai 
par ial, în procesul-verbal se vor consemna revendicările asupra cărora s-a realizat acordul i cele 
rămase nesolu ionate, împreună cu punctele de vedere ale fiecărei păr i referitoare la acestea din 
urmă. 
 
    ART. 140 
    Rezultatele concilierii vor fi aduse la cuno tin a angaja ilor de către cei care au făcut sesizarea 
pentru efectuarea concilierii. 
 
CAPITOLUL IV 
Medierea i arbitrajul 
 
    ART. 141 

    (1) După declan area conflictului colectiv de muncă păr ile pot hotărî, prin consens, ini ierea 
procedurii medierii sau arbitrajului. 

    (2) În vederea promovării solu ionării amiabile i cu celeritate a conflictelor colective de muncă se 
înfiin ează Oficiul de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă în cadrul Ministerului 
Consultării Publice și Dialogului Social. 
 

    ART. 142 

    (1) Modalitatea de organizare, i func ionare a Oficiului de Mediere i Arbitraj al Conflictelor 
Colective de Muncă va fi reglementată prin ordin al ministrului consultării publice și dialogului social.  
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   (2) În cadrul Oficiului de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă vor fi constituite 
corpul de mediatori i corpul de arbitri ai conflictelor colective de muncă. 

 

    ART. 143   

   (1) Oficiul de Mediere i Arbitraj pentru Conflicte de Muncă este constituit în cadrul Direcției de 
Dialog Social din cadrul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.             

   (2) Organizarea și funcționarea Oficiului de Mediere și Arbitraj pentru Conflictele de Muncă, 
pregătirea profesională a mediatorilor/ arbitrilor, atribuțiile acestora, precum și procedurile de 
mediere, respectiv de arbitraj utilizate, se stabilesc prin Regulamentul de mediere și arbitraj, 
aprobat prin ordinul ministrului consultării publice și dialogului social. 

    (3) Oficiul de Mediere și Arbitraj pentru Conflicte de Muncă poate asigura asistență tehnică la 
solicitarea părților aflate în negocierea contractului colectiv de muncă, la cerere, la orice nivel, în 
măsura resurselor disponibile. 
 

    ART. 144 

    (1) În cazul în care conflictul colectiv de muncă nu a fost solu ionat ca urmare a concilierii 
organizate de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, respectiv de inspectoratul teritorial 
de muncă, după caz, păr ile pot hotărî, prin consens, ini ierea procedurii de mediere sau arbitraj, 
conform prevederilor art. 143. 

    (2) Pentru medierea conflictelor individuale de muncă sunt aplicabile prevederile art. 73 alin. (2) 
din Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, cu modificările i 
completările ulterioare. 

 

    ART. 145  

    Hotărârile arbitrale pronun ate de Oficiul de Mediere i Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă 
de pe lângă Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social sunt obligatorii pentru păr i, 
completează contractele colective de muncă i constituie titluri executorii. 

     
    ART. 146 
    Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este obligatorie/obligatoriu dacă păr ile, de 
comun acord, au decis acest lucru înainte de declan area grevei sau pe parcursul acesteia. 
 
CAPITOLUL V 
Greva 
 

    ART. 147   
    (1) Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilită ile de solu ionare 
a conflictului colectiv de muncă prin procedurile obligatorii prevăzute de prezenta lege, numai după 
desfă urarea grevei de avertisment i dacă momentul declan ării acesteia a fost adus la cuno tin a 
angajatorilor de către organizatori cu cel pu in două zile lucrătoare înainte.  
    (2) Revendicările grevei nu pot fi altele decât cele rămase nesoluționate după conciliere sau 
mediere, după caz. 
    (3) Declanșarea și încetarea grevei se comunică de către organizatorii grevei Inspectoratului 
Teritorial de Muncă în rază căruia își are sediul unitatea în care se declanșează greva, cu minimum 24 
de ore înainte de declanșăre, respectiv în 24 de ore de la încetărea acesteia, conform Anexei 8. 
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    ART. 148 

    (1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organiza iile sindicale reprezentative participante 
la conflictul colectiv de muncă, cu acordul scris a cel pu in jumătate plus unu din numărul membrilor 
de sindicat ai organizațiilor respective.  

    (2) În cazul în care nu există sindicate reprezentative, hotărârea de a declara greva se ia de către 
toate sindicatele legal constituite la nivelul unității dacă acestea totalizează jumătate plus unu din 
numărul angajaților unității, cu acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor 
sindicatelor respective. 

    (3) Pentru angaja ii unită ilor în care nu sunt organizate sindicate, hotărârea de declarare a grevei 
se ia de către reprezentan ii angaja ilor, cu acordul scris a cel pu in unei pătrimi din numărul 
angaja ilor unită ii sau, după caz, ai subunită ii ori compartimentului. 

    (4) Hotărârea de a declara greva, cu dovada îndeplinirii condi iilor prevăzute la alin. (1) – (3), se 
comunică în scris angajatorului/ organizației patronale precum și inspectoratului teritorial de muncă 
sau Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, după caz. 

    (5) În vederea derulării în condiții legale a grevei Comitetul de Grevă și angajatorul/organizația 
patronală pot încheia un acord privind partajarea și asumarea responsabilității părților pe parcursul 
grevei. În cazul în care este încheiată o astfel de înțelegere, aceasta se comunică și inspectoratului 
teritorial de muncă sau Direcției Dialog social din cadrul Ministerului Consultării Publice și Dialogului 
Social, după caz. 

   (6)  În situațiile prevăzute la art. 169, acordul prevăzut la alin.(2) este obligatoriu și va cuprinde 
modalitatea de stabilire a treimii din activitate prevăzută de lege. 

    (7) Nerespectarea obliga iei prevăzute la alin.(6) constituie contraven ie i se sanc ionează potrivit 
art.181. 

     

    ART. 149 

    Grevele pot fi de avertisment i propriu-zise. 

 
    ART. 150 

    (1) Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, și trebuie, în toate 
cazurile, să preceadă cu cel pu in 2 zile lucrătoare greva propriu-zisă.  

    (2) Pentru unitățile prevăzute la art. 169, termenul ce trebuie să preceadă greva propriu-zisă este 
de cel puțin 5 zile lucrătoare. 

 
    ART. 151  

    (1) Greva este organizată de sindicatele legal constituite sau de reprezentanții angajaților, după 
caz, conform prevederilor art. 148 alin. (1) – (3), care vor stabili durata acesteia. 

    (2) Sindicatele legal constituite, sau, după caz, reprezentanții aleși ai angajaților, conform 
prevederilor art. 148 alin. (1) – (3),  îi reprezintă pe grevi ti, pe toată durata grevei, în rela iile cu 
angajatorii, inclusiv în fa a instan elor judecătore ti, în cazurile în care se solicită suspendarea sau 
încetarea grevei. 

 
    ART. 152 
    Pe durata în care revendicările formulate de angaja i sunt supuse medierii ori arbitrajului, ace tia 
nu pot declan a grevă sau, dacă greva este declan ată, aceasta se suspendă în condi iile art. 161 alin. 
(3). 
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    ART. 153  

(1) În situa ia în care, după declan area grevei, mai mult de jumătate din numărul angaja ilor 
care au hotărât declararea grevei renun ă în scris la grevă, aceasta încetează. 

(2) Orice retragere din grevă a unui angajat trebuie transmisă în scris, individual, atât Comitetului 
de Grevă, cât și angajatorului. 

(3) Notificarea privind renunțarea la grevă se transmite de către Comitetul de Grevă atât 
angajatorului, cât și inspectoratului teritorial de muncă. 

(4) În cazul în care greva nu încetează conform prevederilor alin. (1), devin aplicabile prevederile 
art. 162. 

(5) Greva se desfășoară cu prezența greviștilor în incinta unității. 
 
    ART. 154 

(1) Greva poate fi declarată numai pentru apărarea intereselor cu caracter profesional, economic i 
social ale angaja ilor. 

(2) Greva nu poate urmări realizarea unor scopuri politice. 
     
    ART. 155 
    (1) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să 
refuze să participe. 
    (2) Pe durata unei greve declan ate într-o unitate pot înceta activitatea i angaja ii unor subunită i 
sau compartimente care nu au participat ini ial la declan area conflictului colectiv de muncă. 
    (3) În situa iile prevăzute la alin. (2), revendicările sunt cele formulate la declan area conflictului 
colectiv de muncă. 
 
    ART. 156 
    (1) Angaja ii care nu participă la grevă î i vor continua activitatea. 
    (2) Angaja ii afla i în grevă trebuie să se ab ină de la orice ac iune de natură să împiedice 
continuarea activită ii de către cei care nu participă la grevă. 
 

    ART. 157  

   (1) Organizatorii grevei au obliga ia ca pe durata acesteia să protejeze bunurile unității și, împreună 
cu angajatorul, să asigure func ionarea continuă a utilajelor i a instala iilor a căror oprire ar putea 
constitui un pericol pentru via a sau pentru sănătatea oamenilor. 

   (2) Pentru pagubele materiale provocate de către participan ii la grevă, angajatorul se poate adresa 
instan ei competente pentru despăgubiri. 
 

    ART. 158 

    (1) Pe durata grevei angajatorul nu poate fi împiedicat să î i desfă oare activitatea de către 
lucrătorii afla i în grevă sau de organizatorii acesteia.  

    (2) Angajatorul nu poate încadra personal care să îi înlocuiască pe cei afla i în grevă. 
     
    ART. 159 
    (1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, 
după caz, al angajatului se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se men in doar drepturile de 
asigurări de sănătate. 
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    (2) În orice moment al grevei oricare parte poate solicita participarea unui reprezentant al 
inspectoratului teritorial de muncă pentru constatarea eventualelor contraven ii. 
 
    ART. 160 
    (1) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozi iilor prezentei legi, nu 
reprezintă o încălcare a obliga iilor de serviciu ale angaja ilor i nu atrage posibilitatea sancționării în 
nici un fel a acestora.  
   (2) Dispozi iile alin. (1) nu se aplică dacă greva este declarată ilegală, potrivit art. 164 alin. (1) lit. 
b). 
 
    ART. 161 
    (1) În timpul grevei, păr ile au obliga ia de a continua negocierile în vederea solu ionării 
revendicărilor care formează obiectul conflictului colectiv de muncă.  

    (2) În cazul în care părțile ajung la un acord, conflictul colectiv de muncă este închis i greva 
încetează.    

    (3) Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea 
temporară a grevei. Dacă negocierile e uează, greva va fi reluată, fără a mai fi necesară parcurgerea 
etapelor procedurale preliminare prevăzute de lege. 
    (4) Exceptând situa ia prevăzută la alin. (3), organizatorii grevei nu pot amâna declan area grevei 
la o altă dată decât cea anun ată sau să o suspende pe o anumită perioadă decât reluând toată 
procedura de declan are a conflictelor colective de muncă. 
    (5) Refuzul organizatorilor grevei de a îndeplini obliga ia prevăzută la alin. (1) atrage răspunderea 
juridică a acestora pentru pagubele cauzate unită ii.  
 
    ART. 162 
    Dacă angajatorul apreciază că greva a fost declarată sau se derulează cu nerespectarea legii, 
acesta se va putea adresa tribunalului în a cărui circumscrip ie se află unitatea în care s-a declarat 
greva cu o cerere prin care se solicită instan ei încetarea grevei. 
 
    ART. 163 
    Tribunalul fixează termen pentru solu ionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate fi mai 
mare de două zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, i dispune citarea păr ilor. 
 
    ART. 164 
    (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei i pronun ă de urgen ă o 
hotărâre prin care, după caz: 
    a) respinge cererea angajatorului; 
    b) admite cererea angajatorului i dispune încetarea grevei ca fiind ilegală. 
    (2) Hotărârile pronun ate de tribunal sunt supuse numai apelului. 
  
    ART. 165 
    (1) Tribunalul i curtea de apel solu ionează cererea sau, după caz, apelul, potrivit procedurii 
prevăzute pentru solu ionarea conflictelor colective de muncă. 
    (2) În cazul în care dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instan a, la cererea celor interesa i, 
poate obliga organizatorii grevei i angaja ii participan i la greva ilegală la plata despăgubirilor. 
  
    ART. 166 
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    Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar i personalul cu statut special din 
cadrul Ministerului Apărării Na ionale, al Ministerului Administra iei i Internelor, al Ministerului 
Justi iei i din institu iile i structurile din subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv al 
Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, al Serviciului Român de Informa ii, al Serviciului de 
Informa ii Externe, al Serviciului de Telecomunica ii Speciale, personalul angajat de for ele armate 
străine sta ionate pe teritoriul României, precum i alte categorii de personal cărora li se interzice 
exercitarea acestui drept prin lege. 
     

    ART. 167  

    Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate participa la grevă din 
momentul plecării în misiune/cursă i până la terminarea acesteia. 
 
    ART. 168 
    Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara grevă numai 
cu respectarea normelor stabilite prin conven ii interna ionale ratificate de statul român, în condi iile 
art. 167. 
 

    ART. 169 

    (1) În unită ile sanitare i de asisten ă socială, de telecomunica ii, ale radioului i televiziunii 
publice, în unită ile sistemului energetic na ional, unită ile operative de la sectoarele nucleare,       
în unită ile de transporturi pe căile ferate, în unită ile care asigură transportul în comun i 
salubritatea localită ilor, precum i aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, apă i 
căldură, greva este permisă cu condi ia asigurării a cel pu in a unei treimi din activitatea normală, 
repartizată pe întreaga durată a zilei, care să nu pună în pericol via a i sănătatea popula iei și/sau 
funcționarea instalațiilor în deplină siguranță. 

    (2) Obliga iile ce revin grevi tilor i angajatorilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin contractele 
colective de muncă aplicabile sau, după caz, prin acordurile colective de muncă. În absen a 
contractului colectiv de muncă/acordului colectiv de muncă, organizatorii grevei vor notifica atât 
angajatorul sau, după caz, organizația de angajatori, cât și  inspectoratul teritorial de muncă, sau, 
după caz, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, cu minimum 24 de ore anterior declan ării 
grevei, cu privire la modalitățile stabilite de aceștia de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin.(1).  
     
    ART. 170 
    Func ionarii publici declan ează conflictul colectiv de muncă conform procedurii prevăzute în 
prezenta lege. 
 
CAPITOLUL VI 
Conflictele individuale de munc  
 
    ART. 171 
     Conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal. 
 
    ART. 172  

    (1) Cererile referitoare la solu ionarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului 
în a cărui circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședinta ori, după caz, sediul. 

    (2) Cererile formulate de organiza iile sindicale în numele membrilor lor pot fi adresate i la 
tribunalul în a cărui circumscrip ie teritorială î i are sediul organiza ia sindicală. 
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    ART. 173 
    Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: 
    a) măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual 
de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de 
zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cuno tin ă de măsura dispusă; 
    b) constatarea nulită ii unui contract individual de muncă poate fi cerută de păr i pe întreaga 
perioadă în care contractul respectiv se aplică; 
    c) plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate i restituirea unor sume care au format obiectul 
unor plă i nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 
 

    ART. 174 

    (1) Cererile referitoare la solu ionarea conflictelor individuale de muncă se judecă cu celeritate. 

    (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. 

 

    ART. 175  

    (1) În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de către angajator, acesta are 
obliga ia, sub sanc iunea decăderii din probă, ca, până la primul termen la care a fost legal citat, să 
depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă. 

    (2) În cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului 
de urgen ă al judecării conflictelor individuale de muncă. 

    (3) Hotărârile prin care se solu ionează fondul cauzei se pronun ă în ziua în care au luat sfâr it 
dezbaterile. 

    (4) În situa ii deosebite pronun area poate fi amânată cel mult 2 zile. 

 
    ART. 176 
    Păr ile sunt legal citate dacă cita ia le-a fost înmânată cel pu in cu 5 zile înaintea judecării. 

 

    ART. 177  

    (1) Hotărârile instan ei de fond sunt definitive i executorii de drept. 

    (2) Hotărârile instan ei de fond se redactează i se comunică păr ilor în termen de cel mult 15 zile 
de la pronun are. 

     
    ART. 178 
    Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii. 
     
    ART. 179 
    Dispozi iile prezentei legi referitoare la procedura de solu ionare a conflictelor individuale de 
muncă se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă. 
 
TITLUL IX 
Sanc iuni 
 

    ART. 180 

    (1) Constituie contraven ii următoarele fapte i se sanc ionează astfel: 
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a) împiedicarea exerci iului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile i în 
limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;  

b) împiedicarea exercițiului dreptului de liberă organizare sau asociere patronală, în scopurile și în 
limitele prevăzute de prezenta lege, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 

    c) încălcarea prevederilor prevăzute la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei; 

    d) neîndeplinirea de către angajatori a obligațiilor prevăzute la  în situația prevăzută la art. 98, 
alin. (1), art. 31 alin. 1, litera b), art. 36 alin. (2) și la art. 99 alin. (1) și (4), cu amendă cuprinsă între 
15.000 lei i 20.000 lei; 

    e) încheierea de contracte colective de muncă cu încălcarea prevederilor art. 106 alin. (1) – alin. 
(3) cu amendă între 15.000 lei și 20.000 lei; 

    f) declanșarea grevei fără respectarea prevederilor art. 147, nesuspendarea grevei în condițiile art. 
152, neîncetarea grevei în condițiile art. 153 alin. (1) cu amendă de 20.000 lei și 30.000 lei; 

    g) nedepunerea spre publicare de către păr ile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel 
de grup de unită i sau sector de activitate, conform art. 112 alin (2), și nerespectarea procedurii 
prevăzute la art. 105 alin. (1) și (2) privind semnarea contractelor colective, cu amendă de 5.000 lei;  
Responsabilitatea revine solidar păr ilor; 

    h) nerespectarea obligației prevăzute la art.33, art. 56 și art. 82,  în sensul completării incorecte 
sau cu date false a Anexelor 1.1. – 1.3., respectiv a Anexelor 2.1. – 2.2., cu amendă de 5.000 lei;  

    i) nerespectarea obligației prevăzute la art. art. 57 alin. (2) și a art. 82 alin. (2), cu amendă între 
2.000 lei și 3.000 lei 

    j) nerespectarea prevederii prevăzute la art. 157 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

    k) împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor 
contraven ii, conform art. 159 alin. (2), de către oricare dintre păr ile aflate în conflict, precum și 
ingerința angajatorului în procedura de alegere a reprezentanților angajaților conform art. 103 alin. 
(1), paragraf B, literele a2) - a3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; 

    (2) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de către Inspec ia Muncii. 

    (3) Contraven iilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările i completările ulterioare. 

 
     ART. 181 
    (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta 
persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică ori obligă un angajat sau un grup de 
angajaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei. 
    (2) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor 
funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o 
infracţiune mai gravă. 
    (3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepţia 
infracţiunii prevăzute la alin. (1). 
    (4) Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condi iilor prevăzute la art. 155 alin. (1) 
ori la art. 166 - 169 constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la o lună la un an sau cu 
amendă cuprinsă între 15.000 și 25.000 lei, dacă fapta nu constituie o infrac iune mai gravă. 

 
TITLUL X 
Dispozi ii tranzitorii i finale 
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    ART. 182 Anexele nr. 1.1.-1.3, 2.1.-2.2, 3 – 8 fac parte integrant  din prezenta lege. 
 
    ART. 183 
    (1) Hotărârile judecătore ti de dobândire a personalită ii juridice de către organiza iile sindicale 
sau patronale ob inute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile. 

 

    ART.184  

    Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social are acces liber i gratuit la registrele speciale de 
eviden ă prevăzute la art. 17 alin. (1), art. 50 alin. (4) și art. 69 alin. (1). 

     

    ART. 185 

    (1) Reprezentativitatea constatată potrivit legii produce efecte pe o perioadă de patru ani de la 
dată la care hotărârea judecătorească de constatare a fost pronunțată. 

    (2) Hotărârile judecătore ti prin care se constată reprezentativitatea organiza iilor patronale i 
organizațiilor sindicale în condi iile prezentei legi, se comunică de către acestea Ministerului 
Consultării Publice și Dialogului Social care va ine eviden a acestora. 

 
    ART. 186 
    (1) Reprezentativitatea organiza iilor patronale sau sindicale poate fi contestată în instan ă de 
către organiza iile patronale ori sindicale corespondente la nivel na ional, de sector de activitate, 
grup de unită i sau de unită i, în condi iile în care nu mai sunt îndeplinite unul ori mai multe dintre 
criteriile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. A - C, respectiv de art. 80 alin. (1) lit. A i B, pe baza 
cărora a fost ob inută reprezentativitatea în cauză. 
    (2) Contesta ia se depune la instan a judecătorească care a acordat reprezentativitatea. 
    (3) În cazul în care o organiza ie patronală sau sindicală semnatară a unui contract colectiv de 
muncă î i pierde calitatea de organiza ie reprezentativă, orice parte interesată îndreptă ită să 
negocieze respectivul contract colectiv de muncă are dreptul să solicite renegocierea contractului 
colectiv de muncă în cauză, anterior termenului de expirare a acestuia. Dacă nu se solicită 
renegocierea, contractul colectiv de muncă respectiv rămâne în vigoare până la expirarea termenului 
pentru care a fost încheiat. 
    (4) În cazul în care pe parcursul derulării unui contract colectiv de muncă angajatorul î i modifică 
obiectul principal de activitate, îi vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă încheiat 
la nivelul sectorului de activitate în care se încadrează noul obiect principal de activitate. 
 

    ART. 187 

    Toate actele de procedură întocmite potrivit dispozi iilor prezentei legi sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru i de timbru judiciar. 
 

    ART. 188 

    (1) Reprezentativitatea organiza iilor sindicale și patronale, constatată anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, î i produce efectele până la expirarea termenului pentru care a fost constatată prin 
hotărâre judecătorească, dar nu mai mult de 1 an de la data publicării prezentei legi.  

    (2) Cu titlul de excepție de la art. 109 alin. (1), contractele colective de muncă încheiate în 
condițiile reprezentativității tranzitorii conform alin. (1) nu se pot încheia pe o perioadă mai mare de 
1 an. 
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    (3) Ac iunea în constatarea neîndeplinirii condi iilor de reprezentativitate poate fi formulată de 
către oricare dintre părțile participante la negocierea colectivă. 

    (4) Ac iunea se depune la instan a competentă potrivit prezentei legi să constate 
reprezentativitatea organiza iei în cauză. 

    (5) În situația modificărilor sectoarelor de activitate, pentru sectoarele care au făcut obiectul 
modificărilor, federațiile reprezentative își păstrează reprezentativitatea în noile sectoare ce conțin 
codurile CAEN din vechiul sector, dar nu mai mult de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.   

 

    ART. 189  

    (1) În maxim 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României stabilește prin 
Hotărâre de Guvern, lista sectoarelor de activitate și a codurilor aferente acestora, precum și orice 
alte măsuri necesare pentru punerea în aplicare prezentei legi.  

 

    ART. 190  

    Prevederile prezentei nu aduc atingere legislației române privind procedurile specifice de 
informare i consultare. 

 

    ART. 191  

    În aplicarea prezentei legi, Guvernul va emite acte hotârâri de Guvern. 

 

    ART. 192 

    Activitățile desfășurate de confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național sunt 
considerate activități de utilitate publică. Dacă confederațiile sindicale și patronale își pierd 
reprezentativitatea la nivel național, măsura atrage revocarea de drept, fără altă formalitate, a 
statutului de utilitate publică a activităților desfășurate de acestea. 

 

     ART. 192  
    Se va amenda TITLUL VII, TITLUL VIII și TITLUL IX – Dialogul social din Legea nr. 53/2003 Codul 
Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, în toate 
dispozițiile contrare prezentei legi. 
     

    ART. 193 

    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:  
Legea dialogului social, nr. 62 din 10 mai 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 322 la data de 10 mai 2011 și republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 625 la data de 31 august 2012. 
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ANEXA 1.1.  
CENTRALIZATOR PRIVIND CONFEDERA IILE SINDICALE  
 

 
 

CONFEDERA IA SINDICAL  

 

 

Se specifică numele confederației sindicale 

 
 

Informa ii organiza ii sindicale ce 
constituie confedera ia sindical  

 
 
 

Sector de 
activitate 

 
Num r 

membri de 
sindicat 

din fiecare 
federa ie 
sindical  

 

 
Num r 
total 

angaja i 
din 

economia 
na ional   

 
% 

membri de 
sindicat din 

total angaja i 
din economia 

na ional  
(≥5%) 

 
FEDERA IE 
SINDICAL  

 
COD 

FISCAL 

 
JUDE  

(≥50%+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
      
     
     
     
Num r jude e, inclusiv 
București (≥50%+1 din 
județe, inclusiv București) 

Total membri de sindicat 
ai confedera iei/ total 
angaja i din economia 

na ional  

   

 
(1) se specifică județele în care sunt constituite structurile județene proprii, conform actelor de 

înființare; 
(2) se specifică numele și indicativul  sectorului de activitate, conform HG nr. 1260/2011; 
(3) total membri de sindicat, plătitori de cotizație din fiecare federație sindicală; 
(4) numărul total de angajați din economia națională, conform adresei Institutului Național de 

Statistică; 
(5) % = coloana (3)/coloana (4) * 100 (numărul total de membri de sindicat din confederație/numărul 

total angajați din economia națională *100). 
 
 

Nume și prenume reprezentant legal al 
confedera iei sindicale 

Data 
 

  
Semn tur :    
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ANEXA 1.2.  
CENTRALIZATOR PRIVIND FEDERA IILE SINDICALE 
 

 
 

FEDERA IA SINDICAL  

 

Se specifică numele 
federației sindicale 

SISTEM BUGETAR/ PRIVAT 
(bifați căsuța, după caz) 

□ bugetar □ privat 
 

Informa ii organiza ii sindicale ce 
constituie federa ia sindical  

 
 
 

Sector de 
activitate 

 
 

Num r 
membri de 
sindicat din 

fiecare 
unitate 

 
 

 
Num r total 
angaja i din 
sectorul de 
activitate, 

sistem 
bugetar/ 

privat  

% 
membri de 
sindicat din 

total 
angaja i din 
sectorul de 
activitate 

(≥7%) 

 
 
 

SINDICAT 

 
 

COD 
FISCAL 

 
 
 

UNITATE 

(1) (2) (3) (4) 
      
     
     
     
     

Total num r de membri de sindicat ai federa iei/  
total num r angaja i ai sectorului de activitate 

   

 
(1)        se specifică numele și indicativul  sectorului de activitate, conform HG nr. 1260/2011; 
(2) total membri de sindicat, plătitori de cotizație din fiecare organizație sindicală; 
(3) numărul total de angajați ai sectorului de activitate, separat pentru sistemul bugetar/privat, 

conform adresei Institutului Național de Statistică; 
(4) % = coloana (2)/coloana (3) * 100 (numărul total de membri de sindicat din federație/numărul 

total al angajaților din sectorul de  activitate, din sistemul bugetar/privat*100). 

 
Pentru federa iile sindicale care au sindicate componente atât din sistemul bugetar, cât și din cel 
privat, Anexa 1.2. se va completa separat pentru fiecare sistem în parte. 
 
 

Nume și prenume reprezentant legal al 
federa iei sindicale 

Data 
 

  
Semn tur :    
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ANEXA 1.3.  
CENTRALIZATOR PRIVIND SINDICATELE 
 

 
 

Informa ii organiza ie sindical   

 
Sector de 
activitate 

Num r 
membri 

de 
sindicat  

din 
unitate 

 
Num r total 
angaja i din 

unitate 

 
% membri de 
sindicat din 

total angaja i 
(>50%+1) 

(1) (2) (3) (4) 

SINDICAT      

COD FISCAL    

UNITATE    

SISTEM 
BUGETAR/PRIVAT  
 

(bifați căsuța, după 
caz) 
□ bugetar 
□ privat 

  

    

  
 
     (1) se specifică numele și indicativul  sectorului de activitate, conform HG nr. 1260/2011; 

(2) total membri de sindicat, plătitori de cotizație; 
(3) numărul total de angajați ai unității, conform adeverinței/devezii eliberate de 

angajator/Inspectoratul Teritorial de Muncă; 
(4) % = coloana (2)/coloana (3) * 100 (numărul total de membri de sindicat/numărul total al 

angajaților unității*100). 
 
 

Nume și prenume reprezentant legal al 
sindicatului 

Data 
 

  
Semn tur :    
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ANEXA 2.1.  
CENTRALIZATOR PRIVIND CONFEDERA IILE PATRONALE 

 
 

CONFEDERA IA PATRONAL  
 

Se specifică numele confederației patronale 

 
 
 
 

Informa ii organiza ii 
patronale ce constituie 
confedera ia patronal  

 
 
 
 

Jude  
(≥50%+1) 

 
 
 
 

Sector de 
activitate 

 
Num r total 
de angaja i 
din fiecare 
federa ie  
patronal  
membr  a 

confedera iei 

 
Num r 
total 

angaja i 
din 

economia 
na ional  

% angaja i   
confedera ie  
patronal  din 
total angaja i 
din economia 

na ional  
(≥7%) 

FEDERA IE 
PATRONAL / 
PATRONAT 

COD 
FISCAL 

(1) (2) (3) (4) (5) 

       
     
     
     

Num r jude e, inclusiv 
București (≥50%+1 din 

județe, inclusiv 
București) 

 Total 
angaja i    

confedera ie 
patronal /  

total 
angaja i 

economie  
na ional  

   

 
(1) se specifică județele în care sunt constituite structurile județene proprii, conform actelor de 

înființare; 
(2) se specifică numele și indicativul  sectorului de activitate, conform HG nr. 1260/2011; 
(3) numărul total de angajați din fiecare federație patronală/patronat, conform Anexei 2.2.; 
(4) numărul total de angajați din economia națională, conform adresei Institutului Național de 

Statistică, exclusiv cei din sistemul bugetar; 
(5) % = coloana (3)/coloana (4) * 100 (numărul total de angajați din confederație/numărul total 

angajați din economia națională, sistem privat *100).  

 
 

Nume și prenume reprezentant legal al 
confedera iei patronale 

Data 
 

  
Semn tur :    
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ANEXA 2.2.  
CENTRALIZATOR PRIVIND FEDERA IILE PATRONALE  

 
FEDERA IA PATRONAL  

 

Se specifică numele federației patronale 

 
 

Informa ii patronate ce 
constituie federa ia patronal  

 
Sector de 
activitate 

 
Num r total de 

angaja i din 
fiecare 

organiza ie 
patronal  
membr  a 
federa iei 
patronale 

 
Num r total 
angaja i din 
sectorul de 
activitate, 

exclusiv cei 
din sistemul 

bugetar 

 
% angaja i 
federa ie 

patronal  din 
total angaja i 
din sectorul 
de activitate 

(≥10%) 

 
PATRONAT 

COD 
FISCAL 

(1) (2) (3) (4) 

     
    
    
    
    
    

Total num r de angaja i ai federa iei 
patronale/  

total num r angaja i ai sectorului de 
activitate 

   

 
(1)       se specifică numele și indicativul  sectorului de activitate, conform HG nr. 1260/2011; 
(5) total angajați din fiecare unitate membră a federației patronale; 
(6) numărul total de angajați ai sectorului de activitate, conform adresei Institutului Național de 

Statistică, exclusiv cei din sistemul bugetar; 
(7) % = coloana (2)/coloana (3) * 100 (numărul total de angajați din federație/numărul total al 

angajaților din sectorul de activitate, sistem  privat*100) 

 
 
 
 

Nume și prenume reprezentant legal al  
federa iei patronale 

Data 
 

  
Semn tur :    
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    ANEXA 3 
    LISTA cuprinzând ministerele i alte institu ii publice în cadrul cărora se vor organiza comisii de 
dialog social 

1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

2. Ministerul Mediului 

3. Ministerul Afacerilor Interne 

4. Ministerul Afacerilor Externe 

5. Ministerul Apărării Na ionale 

6. Ministerul Finan elor Publice 

7. Ministerul Justi iei 

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

9. Ministerul Educa iei Na ionale 

10. Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

11. Ministerul Economiei 

12. Ministerul Energiei 

13. Ministerul Transporturilor 

14. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

15. Ministerul Sănătă ii 

16. Ministerul Culturii și Identității Naționale 

17. Ministerul Apelor și Pădurilor 

18. Ministerul Cercetării și Inovării 

19. Ministerul Comunicațiilor și Societații Informa ionale 

20. Ministerul Tineretului și Sportului 

21. Ministerul Turismului 

22. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

23. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social 

24. Ministerul pentru Rela ia cu Parlamentul 

25. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 

26. Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdrap.gov.ro/
http://www.mmediu.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
http://www.mae.gov.ro/
http://www.mapn.gov.ro/
http://www.mfinante.gov.ro/
http://www.just.gov.ro/
http://www.madr.gov.ro/
http://www.edu.gov.ro/
http://www.mmuncii.gov.ro/
http://www.economie.gov.ro/
http://www.energie.gov.ro/
http://www.mt.gov.ro/
http://www.imm.gov.ro/
http://www.ms.gov.ro/
http://www.cultura.ro/culturaro
http://apepaduri.gov.ro/
http://www.research.gov.ro/
http://www.comunicatii.gov.ro/
http://www.mts.gov.ro/
http://turism.gov.ro/
http://www.dprp.gov.ro/
http://dialogsocial.gov.ro/
http://www.drp.gov.ro/
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ANEXA nr. 4  
RAPORT privind activitatea Comisiei de Dialog Social  
 

Institu ia public  care 
raporteaz  

 

Luna/anul  

 
 

 

 

 

Nr. 
Crt.  

 

Data 
ședin ei 

comisiei de 
dialog social 

Ordinea de zi  

Contribu iile 
partenerilor 

sociali preluate 
în rezumatul 
concluziilor 

 

Rezumatul 
concluziilor sau 
al eventualelor 

rezolu ii 

 

 

Ini iator 

 

 

Punct propus/Tem  de 
interes* 

      

      

      

      

 
*Pentru rapoartele Comisiilor de Dialog Social de la nivelul administrației publice locale se va preciza 
nivelul de interes: ”temă de interes local/național”. 
 

Nume și prenumele președintelui 
Comisiei de Dialog Social  

Data 

  
Semn tur :    
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    ANEXA 5 
    REGULAMENT-CADRU privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul 
administra iei publice centrale 
 
    I. Componen a Comisiilor de dialog social 
    Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice centrale fac parte: 

    1. reprezentan i ai ministerelor - secretarii de stat, precum i conducătorii institu iilor publice, 
autorită i i agen ii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerelor, numi i prin ordin al 
ministrului; 

    2. reprezentan i ai partenerilor sociali - reprezentan ii confedera iilor sindicale i patronale 
reprezentative la nivel na ional, conform copiilor hotărârilor judecătore ti definitive depuse la 
secretariatul comisiei de dialog social. Organiza iile sindicale i patronale membre ale comisiilor de 
dialog social vor desemna prioritar din cadrul federațiilor sectoriale reprezentative afiliate câte un 
titular i câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor i al institu iilor 
publice prevăzute în anexa nr. 3 la lege;  

    3. exper i - organiza iile sindicale i patronale, în func ie de tematica abordată, pot fi asistate de 
exper i, care vor participa în baza unui mandat acordat de confedera ie; 

    4. invita i - la propunerea pre edintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba 
participarea unor invita i cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea 
reprezentan ilor altor institu ii publice, autorită i i agen ii, pre edintele comisiei de dialog social are 
obliga ia de a-i invita la edin ele comisiei; 

    5. reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a României vor participa în calitate de invitați la 
comisiile de dialog social în măsura în care ordinea de zi prezintă interes în domeniul lor de 
activitate; 

    6. reprezentantul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social - la lucrările comisiilor de 
dialog social din ministere i din alte institu ii publice prevăzute în anexa nr. 3 la lege va fi invitat un 
reprezentant al Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, pentru asigurarea asisten ei 
metodologice. 
 
    II. Func ionarea comisiilor de dialog social 
    1. Pre edin ia comisiei este asigurată de un secretar de stat sau, în situa ii speciale, cu acordul 
partenerilor de dialog social, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al 
ministrului, ori, în cazul institu iilor publice prevăzute în anexa nr. 1 la lege de un reprezentant 
împuternicit de conducătorul institu iei publice. 
    Pre edintele comisiei are următoarele atribu ii: 
    a) conduce edin ele comisiei de dialog social; 
    b) convoacă membrii comisiei, precum i invita ii la edin ele acesteia; 
    c) asigură prezen a la lucrările edin elor comisiei de dialog social a reprezentan ilor altor 
autorită i i agen ii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului sau a institu iei publice în 
cauză. 
    2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către institu ia publică în cadrul căreia 
aceasta func ionează. 
    3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atribu ii: 
    a) întocmirea i comunicarea ordinii de zi; 
    b) difuzarea documentelor de lucru pentru edin ele comisiei; 
    c) redactarea minutei pentru fiecare edin ă, precum i transmiterea acesteia către partenerii 
sociali, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social i Consiliul Economic i Social; 



Proiect NOUA Lege a dialogului social  
Propunere a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și a  Confederaţiilor Patronale şi Sindicale Reprezentative  la Nivel Naţional   

 

61/65 

    d) eviden a copiilor hotărârilor judecătore ti privind reprezentativitatea partenerilor sociali.  

    4. Comisiile de dialog social se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza unei 
convocări făcute de pre edintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel pu in 3 zile 
lucrătoare înaintea datei de desfă urare, cu comunicarea ordinii de zi i a documentelor de lucru.  
Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte propuse de către partenerii sociali și/sau de către 
Camera de Comerț și Industrie a României, cu aprobarea plenului comisiei. 

    5. Pre edintele comisiei poate convoca o edin ă extraordinară a comisiei de dialog social pentru 
dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 

    6. edin ele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se 
întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului i înainte de 
transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere. 
    7. edin a comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezen a 
partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind respectată dacă a fost făcută în 
termen legal. 
    8. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către 
partenerii sociali ai căror reprezentan i nu au fost prezen i la edin ele de comisie la care au fost 
invita i să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, ini iatorul actului normativ 
sau al altor proiecte are obliga ia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
edin ei comisiei. 

    9. După fiecare edin ă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocme te o minută și 
lista de prezență a participanților, care este difuzată partenerilor sociali în edin a următoare, spre 
aprobare. Minuta respectivă este transmisă i Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, 
precum i Consiliului Economic i Social, împreună cu lista de prezență. 

    10. Pre edintele comisiei de dialog social va pune la dispozi ia partenerilor sociali informa iile 
disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat. 
    11. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în 
comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text 
ini ial - propunere de modificare - motivare. 
    12. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, cu 
participarea reprezentan ilor desemna i nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat 
determinat. 
    13. Actele normative dezbătute în cadrul comisiei de dialog social vor fi înso ite în circuitul de 
avizare de minuta edin ei comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale 
partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat. 
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    ANEXA 6 
    REGULAMENT-CADRU 
privind constituirea i func ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice 
locale 
 
    I. Componen a Comisiilor de dialog social 
    Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administra iei publice locale fac parte: 

    1. prefectul, precum i reprezentan i ai prefectului i ai serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, numi i prin 
ordin de către prefect; 

    2. pre edintele consiliului jude ean sau primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucure ti; 

    3. reprezentan ii partenerilor sociali - reprezentan ii confedera iilor sindicale i patronale 
reprezentative la nivel na ional, conform copiilor hotărârilor judecătore ti definitive depuse la 
secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Consultării Publice și 
Dialogului Social. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Consultării 
Publice și Dialogului Social va transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel jude ean i al 
municipiului Bucure ti lista confedera iilor patronale i sindicale reprezentative la nivel na ional, 
conform acestor hotărâri judecătore ti. Organiza iile sindicale i patronale reprezentative la nivel 
na ional vor desemna câte un titular i câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel 
jude ean din structurile proprii în teritoriu; 

    4. exper i - organiza iile sindicale i patronale, în func ie de tematica abordată, pot fi asistate de 
exper i, care vor participa în baza unui mandat; 

    5. invita i - la propunerea pre edintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba 
participarea unor invita i cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea 
reprezentan ilor altor institu ii publice, pre edintele comisiei de dialog social are obliga ia de a-i 
invita la edin ele comisiei; 

    6. reprezentanții Camerelor de Comerț și Industrie județene, în calitate de invitați, vor participa la 
comisiile de dialog social în măsura în care ordinea de zi prezintă interes în domeniul lor de 
activitate;    

    7. reprezentantul inspectoratului teritorial de muncă - la lucrările comisiilor de dialog social 
constituite în plan teritorial va fi invitat un reprezentant al Ministerului Consultării Publice și 
Dialogului Social, pentru asigurarea asisten ei metodologice. 

 
    II. Func ionarea comisiilor de dialog social 
    1. Pre edin ia comisiei, în baza principiului copre edin iei, este asigurată de prefect i de 
pre edintele consiliului jude ean sau de primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucure ti. 
    2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către institu ia publică în cadrul căreia 
aceasta func ionează. 
    3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atribu ii: 
    a) convocarea membrilor comisiei la edin ele acesteia; 
    b) întocmirea i comunicarea ordinii de zi; 
    c) difuzarea documentelor de lucru pentru edin ele comisiei; 
    d) redactarea minutei pentru fiecare edin ă, precum i transmiterea acesteia membrilor comisiei 
i secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Consultării Publice și 

Dialogului Social. 
    4. Comisiile de dialog social se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza unei 
convocări făcute de pre edintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel pu in 3 zile 
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lucrătoare înaintea datei de desfă urare, cu comunicarea ordinii de zi i a documentelor de lucru. 
Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, propuse de către partenerii sociali și/sau de către 
Camerele de Comerț și Industrie județene,  cu aprobarea plenului comisiei. 
    5. Pre edintele comisiei poate convoca o edin ă extraordinară a comisiei de dialog social pentru 
dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 
    6. edin a comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezen a 
partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind respectată dacă a fost făcută în 
termen legal. 
    7. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către 
partenerii sociali ai căror reprezentan i nu au fost prezen i la edin ele de comisie la care au fost 
invita i să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, ini iatorul actului normativ 
sau al altor proiecte are obliga ia de a da un răspuns motivat, în termen de 5 zile de la data edin ei 
comisiei. 
    8. După fiecare edin ă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocme te o minută și 
lista de prezență a participanților, care este difuzată partenerilor sociali în edin a următoare, spre 
aprobare. Minuta respectivă este transmisă i secretarului de stat responsabil pentru dialog social din 
cadrul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, însoțită de lista de prezență. 

    9. Pre edintele comisiei de dialog social va pune la dispozi ia partenerilor sociali informa iile 
disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat. 
    10. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în 
comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text 
ini ial - propunere de modificare - motivare. 
    11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu 
participarea reprezentan ilor desemna i nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat 
determinat. 
    12. După fiecare ședință a comisiei de dialog social, prefectul va asigura postarea pe site-ul 
instituției prefecturii a listei de prezență a participanților și minuta întălnirii, menționată la punctul 
8. 
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ANEXA 7 

INSPEC IA MUNCII 
Inspectoratul Teritorial de Munc …………………… 
 
Nr. ………/Data …………. 
 

Fi a conflictului colectiv de munc  
(pentru informarea operativă a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social) 

 
Nr. 
crt. 

Informa ii privind Date de completat 

1.  Unitatea la care s-a declanșat conflictul colectiv 
de muncă 

 

2.  Obiectul de activitate conform cod CAEN  
3.  Sectorul de activitate  
4.  Părțile conflictului colectiv de muncă  
5.  Sindicat reprezentativ și/sau afilierea  
6.  Sindicate nereprezentative și/sau afilierea  
7.  Nume și prenume lideri sindicali și telefon  
8.  Nume și prenume reprezentanți ai angajaților și 

telefon 
 

9.  Nume și prenume reprezentant al angajatorului  
10.  Număr angajați ai unității  
11.  Număr angajați aflați în conflict  
12.  Revendicările: obiectul și motivarea conflictului 

colectiv de muncă  
 

13.  Data expirării contractului colectiv de muncă 
(după caz) 

 

14.  Nume și prenume delegați desemnați pentru 
participarea la concilierea conflictului colectiv de 
muncă 

 

15.  Măsuri întreprinse de inspectoratul teritorial de 
muncă: data înregistrării sesizării la inspectoratul 
teritorial de muncă, ziua, ora și locul desfășurării 
concilierii 

 

16.  Rezultatul concilierii  
 
INSPECTOR EF, 
……………….. 

                                                                                                Întocmit, 
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ANEXA 8 

INSPEC IA MUNCII 
Inspectoratul Teritorial de Munc …………………… 
 
Nr. ………/Data …………. 
 
 
 

Fi a grevei 
 

 (pentru informarea operativă a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social) 
 

Nr. 
crt. 

Informa ii privind Date de completat 

1.  Unitatea la care s-a declanșat greva  
2.  Numărul de înregistrare al conflictului colectiv de muncă   
3.  Obiectul de activitate al unității, conform cod CAEN  
4.  Sectorul de activitate, conform HG nr. 1260/2011  
5.  Tipul grevei (avertisment/propriu-zisă)  
6.  Numele reprezentanților greviștilor și date de contact  
7.  Numărul membrilor de sindicat care au declanșat greva  
8.  Numărul de  angajați din unitate  
9.  Numărul de angajați membrii de sindicat aflați în grevă  
10.  Numărul de angajați nesindicalizați aflați în grevă  
11.  Data începerii grevei  
12.  Data încetării grevei  
13.  Numărul total de ore nelucrate  
14.  Numărul ore nelucrate/participant la grevă   
15.  Motivul/Modalitatea încetării grevei  

   
 
 
 

INSPECTOR EF, 
 

……………….. 
                                                                                        
 
 
 

         Întocmit, 
 

 



 

 1 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Sec iunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Lege  

privind modificarea Legii dialogului social, nr. 62/2011 

Sec iunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situa iei actuale 

Elementele cele mai importante asupra c rora Guvernul României, apreciaz  c  sunt factori 
care frâneaz  îmbun t irea dialogului social, consolidarea - capacit ii de ac iune a 
partenerilor sociali i fragmenteaz  dialogul social au fost relevate de analizele furnizate atât 
de  organiza iile sindicale consultate, cât i de federa iile i confedera iile patronale care au 
r spuns solicit rii guvernamentale de consultare public . 
Situa ia actual , identific  unele  disfunc ionalit i de natur  tehnic  care necesit  amendarea 
actului normativ existent, dup  cum urmeaz : 
I: ASPECTE LEGATE DE ÎNFIIN AREA, ORGANIZAREA I FUNC IONAREA ORGANIZA IILOR 
SINDICALE I PATRONALE:  

a) Organizarea i func ionarea organiza iilor sindicale i patronale 
a.1. - num rul de membri necesar constituirii unui sindicat.  
În prezent, art. 3 alin. 2  din Legea nr. 62/2011 prevede un num r minim de 15 angaja i 
din aceea i unitate pentru constituirea unui sindicat. Analizând structura economiei 
na ionale se constat  c  prevederea restrânge dreptul de constituire a sindicatelor 
pentru aproximativ 1,2 milioane de persoane, care au calitatea de angaja i, întrucât 
ace tia sunt angaja i în peste 465.000 de unit i (IMM), al c ror num r total de angaja i 
este sub pragul 15 de persoane. 
a.2. – constituirea uniunilor teritoriale sindicale. 
Legea în vigoare, prin art. 41 alin. (4) prevede posibilitatea constituirii uniunilor 
sindicale teritoriale care dobândesc personalitate juridic  la cererea federa iilor sau 
confedera iilor sindicale care au hot rât constituirea acestora, f r  a beneficia de 
reprezentativitate. Cu toate acestea, în practica economiei na ionale s-a constatat c  
exist  unele cazuri în care instan ele au acordat prin hot râri judec tore ti definitive 
reprezentativitate unor astfel de uniuni, existând, pe cale de consecin  i contracte 
colective de munc  negociate la nivel teritorial/grup de unit i. 
a.3. – constituirea organiza iilor patronale  
Legisla ia actual  nu diferen iaz  statutul juridic al angajatorilor din sistemul bugetar i 
cel privat. Din acest motiv constituirea organiza iilor patronale nu r spunde, deseori, 
condi iilor de îndeplinire a reprezentativit ii, în special la nivel sectorial, în vederea 
negocierii colective (din 30 de sectoare ale economiei na ionale, numai în 10 sectoare 
exist  federa ii patronale reprezentative). În plus, pentru sectorul bugetar nu exist  
procedura organiz rii de organiza ii patronale, partenerul de dialog social fiind 
institu iile i autorit ile publice centrale i locale. 

b) Negocierea contractelor colective de munc  
În prezent, negocierea colectiv  este reglementat  pe urm toarele niveluri: la nivel de 
unitate, la nivel de grup de unit i, la nivel de sector de activitate. Ceea ce îngreuneaz  



 

 2 

acest proces, conform legisla iei în vigoare, poate fi rezumat astfel: 
b.1.- dreptul de reprezentare la masa negocierilor la nivel de unitate este cel al 
de inerii de c tre sindicat a reprezentativit ii pentru cel pu in jum tate plus unu din 
num rul de angaja i, aspect care, exclude de la masa negocierilor atât sindicatele 
nereprezentative neafiliate cât i angaja ii nesindicaliza i i încalc  atât dreptul, cât i 
obliga ia sindicatelor legal constituite de a reprezenta interesele membrilor s i, cât i 
drepturile angaja ilor nesindicaliza i de a se auto reprezenta la negocieri i  statutul 
constitu ional al libert ilor cet ene ti, întrucât dreptul de negociere apar ine 
cet eanului român care are statutul de angajat .  
În plus, legea prevede obligativitatea negocierii colective numai în unit ile cu peste 21 
de angaja i, fapt care exclude de la negocierea colectiv  a contractului de munc  peste 
1.285.000 de angaja i care func ioneaz  în companii cu un num r mai mic de 21 de 
persoane.  
b.2. – procedurile de negociere la nivel de grup de unități – Legisla ia actual  prevede 
constituirea grupului de unit i prin condi ionarea de apartenen a unit ilor la acela i 
sector de activitate, ceea ce împiedic  negocierea contractelor colective de munc  la 
nivelul grupului de unit i constituit din unit i din sectoare diferite, cum sunt 
holdingurile. 
b.3. procedurile de negociere la nivel de sector de activitate – Prevederile actuale 
privind negocierea colectiv  la nivel de sector de activitate nu disociaz  negocierea în 
sistemul bugetar de cel privat. În sectorul bugetar, contractele colective se încheie, de 
regul , cu autorit ile iar în sectorul privat, un factor perturbator îl constituie interesele 
concuren iale divergente sau chiar contradictorii ale angajatorilor, aspecte care conduc 
la dificult i în constituirea unor organiza ii patronale reprezentative. 

c) Men inerea într-un regim juridic comun a sistemului public cu cel privat 

Conform Legii 62/2011, forma actual , procedurile specifice negocierii i încheierii 
contractelor colective de munc  nu prev d criterii specifice pentru asigurarea 
legitimit ii p r ilor în negocierea colectiv . În plus, în economia na ional  exist  un 
dezechilibru constant între densitatea sindical  în sistemul bugetar (aprox.80%) i cea în 
sistemul privat (20%), pe de o parte i densitatea patronal  în sistemul privat, generând 
o lips  de interes în negociere i imposibilitatea extinderii efectelor contractelor 
colective de munc  sectoriale.  

II. PROBLEME LEGATE DE CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNC   
Actuala reglementare nu prevede posibilitatea declan rii conflictului colectiv de munc  
în situa ia inexisten ei unui contract colectiv de munc  la nivel de unitate, iar în situa ia 
declan rii acestuia, participarea la conciliere i dreptul de organizare al grevei sunt 
raportate numai la sindicatele reprezentative sau la reprezentan ii angaja ilor.  
Totodat , Oficiul de Mediere i Arbitraj nu a fost opera ionalizat  în vederea solu ion rii 
amiabile i cu celeritate a conflictelor colective de munc . 

III. DIFICULT I DE DESF URARE A DIALOGULUI SOCIAL TRIPARTIT INSTITU IONALIZAT 

În reglementarea actual , Consiliului Na ional Tripartit pentru Dialog Social nu are un 
calendar reglementat al întrunirilor, fapt care a dus la sc derea rolului acestui organism 
în economia dialogului social. Totodat , nu exist  proceduri institu ionalizate privind 
consultarea partenerilor sociali în cadrul etapelor Semestrului European, în raport cu 
adoptarea m surilor de inclus în Programul Na ional de Reform  i a m surilor de 
r spuns la Recomand rile Specifice de ar , i nici pentru integrarea contribu iilor 
partenerilor sociali la realizarea raport rilor privind aplicarea normelor interna ionale 
ale muncii. 



 

 3 

2. Schimb ri preconizate 

Ini iatorul î i propune ca, prin prezentul proiect de lege, s  favorizeze procesul de dialog 
social, atât bipartit, cât i tripartit, precum i procedurile prin care acest dialog devine 
efectiv, proactiv i constructiv. 
Noua reglementare, care a rezultat în urma unor ample procese de consultare cu 
partenerii de dialog social reprezentativi, vine s  sublinieze eforturile pe care Guvernul 
României le face, pentru a redefini i l rgi aria de reglementare în materia rela iilor de 
munc , atât în componenta sa preventiv  (flexibilizarea  organiz rii sindicale i patronale, 
l rgirea ariei de participare la negocierea colectiv , disocierea conceptului de 
reprezentativitate în sistem bugetar i sistem privat, etc.), cât i în ceea ce prive te 
clarificarea i solu ionarea cu celeritate a conflictului de munc  (prin rea ezarea 
func ional  a Oficiului de mediere și arbitraj a conflictelor de muncă, prin introducerea 
obligativit ii de continuare a negocierii pe timpul grevei, prin introducerea Ministerul 
Consult rii Publice i Dialogului Social în procesul de conciliere, mediere sau arbitraj). 

  Principalele interven ii asupra actului normativ, în linii generale, vizeaz : 
a) INTERVEN II ASUPRA ORGANIZ RII I FUNC ION RII ORGANIZA IILOR SINDICALE I 

PATRONALE: 
1. Facilitarea constituirii de sindicate  în IMM-uri, prin  reducerea restric iilor 

existente în lege privind constituirea unui sindicat (de la 15 angaja i la 3 angaja i 
din aceea i unitate) i impulsionarea mi c rii sindicale de la nivelul de baz ; 

2. Instituirea conceptului de reprezentativitate distinct  în sistemul bugetar i în 
sistemul privat; 

3. Redefinirea conceptului de reprezentare în negocierea colectiv  la nivel de 
unitate, prin recunoa terea ca partener de negociere atât a sindicatelor 
reprezentative, cât i a celor nereprezentative, cu respectarea principiului de 
reprezentare a majorit ii angaja ilor, conferind astfel, tuturor sindicatelor legal 
constituite posibilitatea de exercitare a prerogativelor sindicale; 

4. Modificarea modalit ii de alegere a reprezentan ilor angaja ilor, diferen iat în 
rândul unit ilor în care exist  sindicate nereprezentative i a celor în care nu 
exist  nici un sindicat legal constituit; 

5. Revizuirea procedurilor de negociere la nivel de unitate, concomitent cu 
instituirea obliga iei de negociere în unit ile cu minim 10 angaja i; 

6. Crearea  posibilit ii ca organiza iile sindicale s  formeze uniuni sindicale 
teritoriale/jude ene care pot fi intersectoriale, în vederea consolid rii inform rii 
i consult rii la acest nivel; 

7. Introducerea unei protec ii suplimentare pentru persoana aleas  în organul de 
conducere al organiza iei sindicale, în cazul revenirii pe post, prin acordarea 
salariz rii actualizate, dac  aceasta îi este mai favorabil  angajatului; 

8. Introducerea unui concept similar dreptului la expertiz , care este strâns legat de 
dreptul la informare i consultare. 

b) INTERVEN II ASUPRA INSTITU IEI REPREZENTAN ILOR ANGAJA ILOR 
1. Se introduce institu ia reprezentan ii angaja ilor la angajatorii la care sunt 
încadraţi minimum 10 de angaja i şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale 
reprezentative;  
2. Se reglementeaz  modul de alegere al reprezentan ilor angaja ilor cu votul a cel 
puţin jum tate plus unu din num rul total al angaja ilor; 
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3. Se stabilesc principalele atribu ii ale reprezentan ilor angaja ilor; 
4. Se creeaz  posibilitatea ca reprezentan ii angaja ilor s  beneficieze pe baza unei 
negocieri directe cu angajatorul de ore alocate din timpul de lucru pentru 
desf urarea activit ii specifice în îndeplinirea mandatului. 
5. Se stabilesc atribuţiile reprezentanţilor angaja ilor, modul de îndeplinire a 
acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor; 

c) INTERVEN II ASUPRA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC  
1. Se prevede posibilitatea de aderare la un CCM sectorial; 
2. Se introduce posibilitatea de opt-out (nesemnarea de c tre unul din angajatorii 

din grup a CCM-ului încheiat la acest nivel, de i a participat la negocierea 
colectiv ). 

3. Se introduce posibilitatea de participare la negocierea colectiv  a sindicatelor 
nereprezentative, al turi de reprezentan ii angaja ilor, eliminând limitarea 
impus  sindicatelor nereprezentative în exercitarea prerogativelor sindicale. 

d) INTERVEN II ASUPRA CONFLICTULUI COLECTIV DE MUNC  
1. Se prevede posibilitatea declan rii conflictului colectiv de munc  i în situa ia 

inexisten ei unui contract colectiv de munc  la nivel de unitate; 
2. Se instituie posibilitatea apel rii la mediere i/sau arbitraj, pentru a evita 

prelungirea litigiului de munc  pân  la solu ionarea acestuia de c tre instan a 
competent ; 

3. Se reglementeaz  reprezentarea angaja ilor în conflictele 
colective de la orice nivel, de c tre p r ile îndrept ite s  participe la 
negociere/p r ile care au participat la negocierea colectiv ; 

4. Se instituie mecanisme de monitorizare a conflictelor colective de munc  care s  
permit  realizarea h r ii anticipative a riscurilor. 

e) INTERVEN II ASUPRA GREVEI 
1. Se faciliteaz  organizarea grevei prin eliminarea oric ror condi ion ri privind 

reprezentativitatea sindicatelor;  
2. Se instituie obligativitatea notific rii inspectoratelor teritoriale de munc  privind 

declan area grevei; 
3. Se partajeaz  responsabilitatea grevi tilor i a angajatorilor de a asigura o treime 

din servicii pentru anumite unit i din economia na ional .  
f) INTERVEN II ASUPRA REGLEMENT RII DIALOGULUI SOCIAL INSTITU IONALIZAT 

1. A fost eliminat din componen a Consiliului Na ional Tripartit pentru Dialog Social 
reprezentantul BNR i reformulate atribu iile acestuia;  

2. Se instituie obliga ia de a constituire comisiilor de dialog social în cazul 
reorganiz rii autorit ilor i institu iilor publice i de elaborare a regulamentelor 
de organizare i func ionare i se completeaz  structura raportului aferent 
Comisiilor de Dialog Social. 

g) CLARIFIC RI PROCEDURALE PENTRU UNIFORMIZAREA PRACTICILOR JURIDICE LA NIVEL 
NA IONAL 
1. Se instituie obligativitatea post rii reprezentativit ii pe site-urile institu iilor, numai 

dup  primirea hot rârii judec tore ti de constatare a acesteia, i nu la emiterea 
dovezii de depunere a dosarului de reprezentativitate. 

2. Se clarific  actele necesare dobândirii reprezentativit ii, inclusiv sub aspectul 
constat rii num rului total de angaja i, pentru fiecare nivel i participarea la 
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negocierea colectiv . 
3. Eliberarea certificatului de la inspectoratul teritorial de munc  

se face gratuit. 
4. Se instituie mecanisme de  colectare baze de date i 

obligativitatea accesului Ministerului Consult rii Publice i Dialogului Social la 
registrele sindicatelor/patronatelor pentru crearea unei baze de date; 

5. Se prev d noi sanc iuni.  

7.  

1. Impact macro-economic 

 Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concuren ial i domeniului ajutoarelor de stat 
  Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ aduce mai multe clarific ri în ceea ce prive te atribu iile Ministerului 
Consult rii Publice i Dialogului Social privind gestionarea datelor i informa iilor referitoare la 
num rul de sindicate i al membrilor de sindicat, ob inerea reprezentativit ii, monitorizarea 
conflictelor colective de munc , gestionarea informa iilor prev zute în Anexele 1-8 din 
prezentul proiect de lege) i ale Oficiului de Mediere i Arbitraj a Conflictelor Colective de 
Munc  precum i ale ITM-urilor. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici i mijlocii 
Se faciliteaz  constituirea de sindicate în IMM-uri, prin eliminarea restric iilor impuse prin lege 
(num r minim redus de la 15 la 3 angaja i din aceea i unitate pentru constituirea unui 
sindicat). 

3. Impactul social 

Prezenta reglementare este menit  s  contribuie la flexibilizarea constituirii organiza iilor 
partenerilor sociali – organiza ii sindicale, respectiv patronale - având la baz  ideea conform 
c reia un dialog social de tip proactiv, transparent i constructiv, poate contribui la cre terea 
nivelului de trai, respectiv de confort social, atât al angaja ilor, cât i al angajatorilor i la 
pace social .  

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

5. Alte informa ii 
Nu e cazul 

Sec iunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât i pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 
curent 

Urm torii 
4 ani 

Media pe 5 ani 

1. Modific ri ale veniturilor bugetare,    
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plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din acesta: 
    i) impozit pe profit  
    ii) impozit pe venit 
 b) bugete locale:  
    i) impozit pe profit 
 c) bugetul asigur rilor sociale de stat 
    i) contribu ii de asigur ri 

2. Modific ri ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din acesta: 
     i) cheltuieli de personal 
     ii) bunuri şi servicii 
 b) bugete locale: 
     i) cheltuieli de personal 
     ii) bunuri şi servicii  
c) bugetul asigur rilor sociale de stat: 
     i) cheltuieli de personal  
    ii) bunuri şi servicii 

   

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
 a) buget de stat 
 b) bugete locale 

   

4. Propuneri pentru acoperirea cre terii 
cheltuielilor bugetare 

   

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

   

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modific rilor veniturilor i/sau cheltuielilor 
bugetare 

   

6. Alte informa ii:  

Sec iunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legisla iei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare: 

Prezentul proiect de act normativ va necesita o armonizare a prevederilor Legii dialogului 
social nr. 62/2011 cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codului Muncii, precum i ale Legii nr. 
467/2006 al Legii privind stabilirea cadrului general de informare i consultare a angaja ilor, 
acestea dou  suportând amend ri în corelare de text.   

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla ia în domeniul achizi iilor 
publice 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla ia comunitar  în materie 
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3. Decizii ale Cur ii Europene de Justi ie i alte documente  
Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformit ii 
Nu este cazul.  

5. Alte acte normative i/sau documente interna ionale din care decurg angajamente 

Conven ia 87/1948 privind libertatea sindical  i ap rarea dreptului sindical 
Conven ia 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare de negociere colectiv  
Conven ia OIM 135/1971 privind protec ia reprezentan ilor lucr torilor în întreprinderi i 
înlesnirile ce se acord  acestora 
Conven ia 144/1976 privind consult rile tripartite destinate s  promoveze aplicarea normelor 
interna ionale ale muncii 
Conven ia 154/1981 privind promovarea negocierii colective 
Carta Social  European  Revizuit  

7. Alte informa ii 

Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elabor rii proiectului de act normativ 

1. Informa ii privind procesul de consultare cu organiza iile neguvernamentale, 
institute de cercetare i alte organisme implicate 

      Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu care a avut loc consultarea precum i a modului 
în care activitatea acestor organiza ii este legat  de obiectul proiectului de act normativ 

Organiza iile sindicale i patronale ce au luat parte la numeroasele consult ri au fost cele 
reprezentative la nivel na ional a a cum prevede Legea dialogului social nr.62/2011, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 3. Consult rile organizate cu autorit ile administra iei publice locale, în situa ia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect activit i ale acestor autorit i, în condi iile 
Hot rârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative 
ale autorit ilor administra iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  
 Nu este cazul 

 4. Consult rile desf urate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hot rârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

 5. Informa ii privind avizarea de c tre: 
a) Consiliul Legislativ - este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
b) Consiliul Suprem de Ap rare a rii - nu este cazul 
c) Consiliul Economic i Social – este necesar avizul Consiliului Economic i Social 
d) Consiliul Concuren ei - nu este cazul 
e) Curtea de Conturi - nu este cazul 

 6. Alte informa ii 
            Nu este cazul. 
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Sec iunea a 7-a 

Activit i de informare public  privind elaborarea 

i implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societ ii civile cu privire la necesitatea elabor rii proiectului de act 
normativ 

Nu este cazul 

 2. Informarea societ ii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implement rii proiectului de act normativ, precum i efectele asupra s n t ii i securit ii 
cet enilor sau diversit ii biologice 

  Proiectul de act normativ nu se refer  la acest subiect. 

 3. Alte informa ii 
            Nu este cazul. 

Sec iunea a 8-a  

M suri de implementare 

 1. M surile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de c tre autorit ile 
administra iei publice centrale i/sau locale - înfiin area unor noi organisme sau extinderea 
competen elor institu iilor existente 

Prezentul act normativ redefine te organizarea i func ionarea Oficiului de Mediere i 
Arbitraj din cadrul Ministerului Consult rii Publice i Dialogului Social. 

Prezentul act normativ modific  anumite atribu ii ale i/sau componen a Consiliului 
Na ional Tripartit pentru Dialog Social, întrucât, fa  de reglementarea ini ial  din anul 2011, 
legisla ia ulterioar  a schimbat unele competen e i atribu ii ale membrilor Consiliului Na ional 
Tripartit sau reprezentan ilor BNR, care pierd aceast  calitate datorit  altor reglement ri 
legale prin care nu mai au astfel de atribu ii. 
 
 2. Alte informa ii 
          Prezentul act normativ nu se refer  la acest subiect. 

Pentru considerentele de mai sus a  fost elaborat prezentul proiect de lege, pe care îl 
supunem Guvernului spre adoptare. 

 MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLIC  
I DIALOG SOCIAL 

Gabriel PETREA 

AVIZ M FAVORABIL: 
MINISTERUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE 

Lia Olgu a VASILESCU 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLT RII 
REGIONALE, ADMINISTRA IEI PUBLICE I 

FONDURILOR EUROPENE 

Paun ST NESCU 

 

MINISTRUL JUSTI IEI 
Tudorel TOADER 

MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, 
COMER  I ANTREPRENORIAT 

Ilan LAUFER 
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NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

 
Sec iunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

HOT RÂRE DE GUVERN 

privind redefinirea sectoarelor de activitate din economia na ional  pentru care se pot 
negocia şi încheia contracte colective de munc  

 

Sec iunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situa iei actuale 

În conformitate cu prevederile art.1, litera r) din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social cu 
modificările şi completările ulterioare, sectoarele economiei naționale se stabilesc de către 
Consiliul Naţional Tripartit i se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.   

În anul 2011, după consultarea partenerilor sociali, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 
1260/2011 prin care s-a stabilit un număr de 29 de sectoare de activitate din economia naţională 
pentru care se pot negocia şi încheia contracte colective de muncă. Ulterior, prin Hotârârea de 
Guvern nr. 13/2017, lista sectoarelor de activitate definite prin H.G. nr. 1260/2011 se 
completează cu sectorul de activitate  ”30 Cercetare tiințifică i dezvoltare tehnologică”. 

Cele două acte normative – Legea 62/2011 i H.G. nr 1260/2011 - sunt conexe, nu pot fi 
disociate, i produc efecte corelat în contextul negocierii, încheierii i înregistrării contractelor 
colective de muncă la nivel sectorial. 

De la adoptarea HG nr. 1260/2011 asistăm la o scădere a numărului de contracte colective de 
muncă la nivel de sector de activitate şi la o creştere a numărului de contracte colective la nivel 
de grup de unităţi, acest din urmă tip de contract fiind în măsură să răspundă mai fidel intereselor  
şi nevoilor actuale ale partenerilor sociali.  

In prezent este în vigoare un (1) contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate 
”învățământ preuniversitar” şi un număr de 11 contracte colective de muncă la nivel de grup de 
unităţi. 

Printre cauzele care au determinat reducerea numărului de contracte colective de muncă 
încheiate/înregistrate la nivel sectorial, menționăm: 

- definirea actuală a sectoarelor nu a ţinut cont de omogenitatea activităţilor economice, ci 
de structura organizatorică existentă a partenerilor sociali, cu predilecţie a părţii sindicale; 

- definirea sectoarelor nu a avut în vedere scopul final, i anume, facilitarea negocierii, 
încheierii şi înregistrării de contracte colective de muncă la nivel de sector. Principalul scop a fost 
plierea pe structurile organizatorice existente, ignorându-se necesitatea identificării interesului 
comun şi a partenerului legitim de negociere pentru încheierea şi înregistrarea contractelor 
colective de muncă. Sectoarele definite în hotărârea de guvern în vigoare reflectă, mai degrabă, o 
viziune diferită a organizațiilor sindicale şi patronale, ignorându-se necesitatea existenţei unui 
număr cât mai mare de compatibilităţi între parteneri, în sensul identificării unui interes comun, 
concret al acestora, care să încurajeze negocierile colective; 

- dimensionarea disproporționată a sectoarelor de activitate în raport cu numărul mediu de 
angajați, care variază de la 13.024 salariați (sector industria extractivă) la 816.866 salariați (sector 
comerț), conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică din anul 2015. Dimensiunea 
sectoarelor face dificilă îndeplinirea condițiilor cantitative de reprezentativitate de către 
federațiile sindicale si cele patronale (minimum 7% în cazul organizațiilor sindicale, minimum 10% 
în cazul organizațiilor patronale din efectivul angajaților din acel sector), ceea ce penalizează 
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iniţierea procesului de negociere  colectivă  la nivel de sector de activitate;  
- lipsa partenerilor sociali reprezentativi la nivel sectorial exclude posibilitatea  efectivă de 

negociere în cazul a 22 de sectoare. O analiză a reprezentativității relevă faptul că numai în 7 
sectoare de activitate există atât federații sindicale, cât i patronale, în timp ce în 16 sectoare de 
activitate există numai federații sindicale, în 3 sectoare de activitate există numai federații 
patronale, iar în 4 sectoare de activitate nu există nicio federație sindicală sau patronală 
reprezentativă;  

- creşterea dificultăţii găsirii partenerului de negociere colectivă, „în oglindă”, necesar 
demarării negocierii colective, cu efect negativ asupra acoperirii drepturilor prin contracte 
colective.  De ex., în sectorul ”15 Comerț”,  sector care reune te cel mai mare număr de angajați 
din economia națională, nu există nicio federație sindicală reprezentativă; 

- cadrul de reglementare existent - prevederile Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social, 
care dispune în ceea ce priveşte încheierea i înregistrarea contractelor colective de muncă 
la nivel de sector de activitate, îndeplinirea cumulativ  a condi iilor i impune o serie de 
condi ion ri suplimentare, astfel: 

1. de reprezentativitate a federațiilor sindicale/patronale (art. 51, respectiv art. 72) 
în vederea negocierii la nivel sectorial;   

2. de îndeplinire a criteriilor necesare îregistrării  contractelor colective negociate la 
nivelul sectoarelor de activitate, întrucât acestea se înregistrează numai în situația 
în care numărul de angajaţi din unităţile membre ale organizaţiilor patronale 
semnatare este mai mare decât jumătate din numărul total al angajaţilor din 
sectorul de activitate, în caz contrar, contractul colectiv fiind înregistrat ca şi 
contract la nivel de grup de unităţi (art. 143 alin. (3));   

3. de semnare prealabilă de către organizaţiile sindicale care reprezintă mai mult de 
jumătate din totalul angajaţilor din sectorul pentru care s-a negociat contractul 
(condiție premergătoare înregistrării contractului colectiv de muncă la nivel 
sectorial) (art. 146 alin. 1, lit. b));  
După îndeplinirea aspectelor menționate anterior (punctele 1-3), contractul colectiv 
de muncă încheiat la nivel sectorial va produce efecte pentru toți angajații 
încadrați în unitățile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul 
colectiv de muncă i care fac parte din organizațiile patronale semnatare (art. 133 
alin. (1), litera c)); 

4. Prin prisma îndeplinirii cumulative a acestor condiţii/condiționalități, cu cât un 
sector este mai vast, cu atât şansele semnării i înregistrării unui contract colectiv 
de muncă la acest nivel scad. Mai mult, dacă în principiu, în privinţa sindicatelor nu 
există dificultăţi majore în identificarea interesului pentru un număr mare de 
angajaţi în vederea negocierii colective, nu acelaşi lucru se poate spune pentru 
partea patronală. Cu cât un sector este mai cuprinzător, cu atât interesele comune 
ale părţii patronale sunt mai restrânse şi mai vagi, inclusiv din cauza concurenţei 
comerciale  

 
Aceste aspecte conduc la dificultăţi de identificare a interesului comun al părţilor în negociere, 
deşi acesta reprezintă  prima condi ie pentru eficien a derul rii negocierilor colective, în sens 
contrar condiţionalităţile  stabilite prin acte normative fiind, în aplicare, irelevante. 

2. Schimb ri preconizate 

Pentru facilitarea şi încurajarea negocierii colective la nivel de sector de activitate, actualul 
proiect de act normativ urmăreşte să redefinească  sectoarele de activitate în sensul extinderii 
numărului acestora, de la 29 la 72, cu redimensionarea i flexibilizarea  nivelurilor de negociere 
sectorială.    

Principiile avute în vedere la elaborarea prezentului act normativ sunt următoarele: 
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• sectoarele de activitate trebuie să fie distincte din punct de vedere al domeniului de 
activitate şi omogene din punct de vedere al structurii lor; 

• criteriul de bază pentru definirea sectoarelor este Clasificarea Activităţilor din Economia 
Naţională – Cod CAEN;  

• negocierile colective sunt libere şi voluntare, inclusiv în privinţa stabilirii nivelurilor 
sectoriale la care partenerii sociali doresc să negocieze un contract la nivel de sector de 
activitate;  

• posibilitatea ca o federaţie sindicală sau patronală să poată deveni reprezentativă în mai 
multe sectoare de activitate,  care conferă dreptul de a negocia mai multe contracte colective de 
muncă la nivelul diferitelor sectoare de activitate, dacă îndeplineşte condiţiile de 
reprezentativitate pentru fiecare sector de activitate în parte. 

• disocierea negocierilor sectoriale în sistemul bugetar de cel privat, pentru identificarea 
interesului comun în negociere. 

 
Efectele urm rite  de proiectul de act normativ:  

- partenerii sociali au posibilitatea de a stabili, de comun acord, nivelul de negociere la 
nivelul diviziunilor (cod 2 cifre), grupelor (cod 3 cifre), claselor (cod 4 cifre) pentru care 
identifică interese în încheierea de contracte colective de muncă; 

- facilitarea identificării partenerilor de negociere, concomitent cu creşterea interesului 
organizaţiilor pentru negocierea colectivă sectorială; 

- facilitarea încheierii de contracte colective de muncă la nivel sectorial, în contextul noilor 
evoluţii economice ; 

- încurajarea tendinţei de concentrare a structurilor sindicale în funcţie de specificul 
sectoarelor; 

- accentuarea rolului federaţiilor şi responsabilizarea partenerilor sociali sectoriali în cadrul 
negocierii colective.  

 
Modific rile propuse în cadrul  proiectului normativ au intervenit la propunerile 

partenerilor sociali i anume: 
• Anexa H.G. nr.13/2017 – privind organizarea i funcționarea Ministerului Cercetării i 

Inovării – se modifică H.G. nr.1260/2011 -  sector învățământ superior  (grupa 854 i 856) i (grupa 
721 i 722); 

• Federația Sindicatelor Libere din Chimie i Petrochimie – nu sunt de acord cu modificarea 
H.G. nr.1260/2011; 

• Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – solicită redefinirea sectorului 
construcții; 

• Administrația Națională  Apele Române – solicită înființarea unui sector distinct; 
• Federația Sindicală a Veterinarilor din România - solicită înființarea unui sector distinct; 
• Confederația Sindicatelor Democratice din România  - solicită redefinirea sectorului 

"activități extractive"; 
• Federația Patronală a Textilelor Confederațiilor i Pielăriei – solicită gruparea "sectorului 

textile"; 
• Federația Serviciilor de Securitate – salută propunerea de înființare a sectorului "activități 

de investigație i protecție"; 
• Patronatul Industriei de Celuloză i Hârtie ROMPAP – consideră oportună unirea sectorului 

"Celuloză i Hârtie" (grupa 171 i 172; 
• CNSLR Frăția – solicită înființarea a două sectoare distincte "Administrație Publică centrală" 

i  "Administrație Publică Locală"; 
• Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – a transmis propuneri pentru 
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spargerea sectorului indistria lemnului ; 
• Blocul Național Sindical, Federația Sindicatelor din Instiutuții de Cultură, Sindicatul Liber al 

Bibliotecilor, Asociația Bibliotecarilor din România i Sindicatul Salariaților din Cultură Filarmonica 
Banatului – solicită separarea sectorului Cultură de sectorul mass-madia; 

• Federația Sindicatelor din Radiocomunicații – solicită înființarea unui sector nou de 
activitate distinct "Radiocomunicații"; 

• Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică i Tehnica Măsurării – 
solicită introducerea în sectorul 34 "Fabricarea echipamentelor electrice i a celor mecatronice 
inteligente i cibernetice"; 

• Federația colilor de oferi – propune trecerea colilor de oferi de la sectorul învățământ 
la sectorul transporturi terestre;  

• Asociația Tipografilor, Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România, Asociația 
Producătorilor de Ambalaje din România i Asociația Producătorilor i Importatorilor din Industria 
de Publicitate – solicită conform normelor europene constituirea unui sector distinct "Industria 
Grafică" care să cuprindă clasele 181 i 1721. 

  
Sec iunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  
2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impact social 

Prezenta reglementare flexibilizează i încurajează negocierile colective la nivel de sector de 
activitate, prin redefinirea sectoarelor de activitate, concomitent cu constituirea federațiilor 
sindicale i patronale intersectoriale i disocierea negocierilor colective în sistemul bugetar/privat 
i cu facilitarea recunoaşterii reprezentativităţii  organizațiilor sindicale i patronale la nivel 

sectorial. Prin urmare, cre terea numărului de contracte colective muncă va avea un impact 
pozitiv asupra numărului de angajați acoperiți de un contract colectiv de muncă i implicit, asupra  
nivelului de trai i păcii sociale. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informa ii 
Nu este cazul 

Sec iunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 
patru ani 

Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
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i. contribuţii de asigurări 
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

 
 

 

     
 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Sec iunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legisla iei în vigoare 

 

1. M suri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
Abrogarea Hotărârii de Guvern nr.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform 

Legii nr.62/2011. 
Amendarea în corelație a Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social. 
1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla ia în domeniul achizi iilor 

publice. 

a) impact legislativ - Nu este cazul 
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - Nu este cazul   
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla ia comunitar  în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. M suri normative necesare aplic rii directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Hot râri ale Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Alte acte normative şi/sau documente interna ionale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informa ii.  
Nu este cazul. 

Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elabor rii proiectului de act normativ 

 

1. Informa ii privind procesul de consultare cu organiza iile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul a fost supus dezbaterii cu partenerii sociali. 
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2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 
în care activitatea acestor organiza ii este legat  de obiectul proiectului de act normativ. 

Organizațiile sindicale i patronale reprezentative la nivel naţional, care iau parte la procesul 
de dialog social şi consultare tripartită, conform Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu 
modificările i completările ulterioare  

3. Consult rile organizate cu autorit ile administra iei publice locale, în situa ia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activit i ale acestor autorit i, în condi iile Hot rârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorit ilor administra iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.  
Nu este cazul. 
4. Consult rile desf şurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hot rârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente. Nu este cazul. 

5. Informa ii privind avizarea de c tre: 

a) Consiliul Legislativ  - este necesar avizul 
b) Consiliul Suprem de Ap rare a rii 
c) Consiliul Economic şi Social  - este necesar avizul    
d) Consiliul Concuren ei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informa ii 
Nu este cazul. 

Sec iunea a 7-a 

Activit i de informare public  privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societ ii civile cu privire la necesitatea elabor rii proiectului de act 
normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţie publică, cu modificările i completările ulterioare. 

2. Informarea societ ii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implement rii proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra s n t ii şi securit ii 
cet enilor sau diversit ii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informa ii:  
Nu este cazul 

Sec iunea a 8-a 
M suri de implementare 

 

M surile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de c tre autorit ile 
administra iei publice centrale şi/sau locale - înfiin area unor noi organisme sau extinderea 
competen elor institu iilor existente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informa ii 
Nu este cazul 
 
Faţă de cele prezentate anterior, supunem spre aprobare Guvernului prezentul proiect de 

Hotărâre de Guvern privind stabilirea sectoarelor de activitate din economia naţională pentru care 
se pot negocia şi încheia contracte colective de muncă. 
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PROIECT DE HOT RÂRE DE GUVERN 

Referitor la modificarea H.G. nr.1260/2011, privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii dialogului social …….. 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicat  și al  …………….. din Legea dialogului social ………………………………….. 

Guvernul României adopt  prezenta hot râre. 

    ART. 1 

Sectoarele de activitate, astfel cum sunt definite la ………………………. din Legea dialogului social nr. ………………………….sunt prev zute 
în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.                                                                                                                                    

    ART. 2 

Reprezentativitatea organizațiilor sindicale și patronale constatat  pân  la data intr rii în vigoare a prezentului act normativ 

produce efecte pân  la data expir rii termenului pentru care a fost acordat , conform prevederilor Legii dialogului social.   

   ART.3  

Hot rârea de Guvern nr.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii dialogului social nr. 62/2011, 

republicat  cu modific rile și complet rile ulterioare se abrog . 

ANEX  

Sector de Activitate    
1. Agricultura,acvacultura şi 

pescuitul. Silvicultura                 
şi economia vânatului. 

011 Cultivarea plantelor nepermanente 

 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor produc toare de 
seminţe oleaginoase 

 0112 Cultivarea orezului 
 0113 Cultivarea legumelor i a pepenilor, a r d cinoaselor i tuberculilor  
 0114 Cultivarea trestiei de zah r 
 0115 Cultivarea tutunului 
 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
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 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente 
 0121 Cultivarea strugurilor 
 0122 Cultivarea fructelor tropicale i subtropicale 
 0123 Cultivarea fructelor citrice 
 0124 Cultivarea fructelor seminţoase i sâmburoase 
 0125 Cultivarea fructelor arbu tilor fructiferi, c p unilor, nuciferilor i a altor pomi fructiferi 
 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 
 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea b uturilor 
 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale i a plantelor de uz 

farmaceutic 
 0129 Cultivarea altor plante permanente 
 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 
 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 
 016 Activit ţi auxiliare pentru producţia vegetal  
 0161 Activit ţi auxiliare pentru cre terea animalelor  
 0162 Activit ţi dup  recoltare 
 0163 Preg tirea seminţelor 
 0164 Activit ţi auxiliare pentru producţia vegetal  
 014 Creşterea animalelor 
 0141 Cre terea bovinelor de lapte 
 0142 Cre terea altor bovine 
 0143 Cre terea cailor i a altor cabaline 
 0144 Cre terea c milelor i a camelidelor 
 0145 Cre terea ovinelor i caprinelor 
 0146 Cre terea porcinelor 
 0147 Cre terea p s rilor 
 0149 Cre terea altor animale 
 015 Activit ţi în ferme mixte (cultura vegetal  combinat  cu creşterea animalelor) 
 0150 Activit ţi în ferme mixte (cultura vegetal  combinat  cu cre terea animalelor) 

 017 Vân toare, capturarea cu capcane a vânatului şi activit ţi de servicii anexe vân torii 
 0170 Vân toare, capturarea cu capcane a vânatului i activit ţi de servicii anexe vân torii 

 021 Silvicultur  şi alte activit ți forestier   
 0210 Silvicultur  i alte activit ţi forestiere 
 022 Exploatarea forestier  

 0220 Exploatarea forestier  
 023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontan   
 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontan   
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 024 Activit ţi de servicii anexe silviculturii 
0240 Activit ţi de servicii anexe silviculturii 
03 Pescuitul și acvacultur  
031 Pescuitul  
0311 Pescuitul maritim 
0312 Pescuitul în ape dulci 
032 Acvacultura 

 0321 Acvacultura  maritim  
 0322 Acvacultura în ape dulci 
 1020 Prelucrarea i conservarea pe telui, crustaceelor i molu telor 

2. Activit ți veterinare 750 Activit ţi veterinare 

 7500 
 Activit ţi veterinare 

3. Energie, petrol, gaze și minerit 
energetit 

051 Extracţia c rbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)                                 

 0510 Extracţia c rbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)                                 
 052 Extracţia c rbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)                                  
 0520 Extracţia c rbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)                                  
 061 Extracţia petrolului brut  
 0610 Extracţia petrolului brut  
 062 Extracţia gazelor naturale 
 0620 Extracţia gazelor naturale 
 091 Activit ţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 
 0910 Activit ţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut i gazelor naturale 
 351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice                                            
  

3511 Producția de energie electric /termic  
 3512 Transportul energiei electrice/termic  
 3513 Distribuția energiei electrice/termic  
 3514 Comercializarea energiei electrice/termice 
 352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte                                 
 3521 Producția gazelor 
 3522 Distribuția combustibililor gazoși prin conducte 
 3523 Comercializare combustibililor gazoși, prin conducte 
 495 Transporturi prin conducte                      
 4950 Transporturi prin conducte                      

4. Extracţia minereurilor  Extracţia minereurilor metalifere  
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metalifere 071 
 0710 Extracţia minereurilor feroase 
 072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase 

 0721 Extracţia minereurilor de uraniu i toriu 
 0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 
 099 Activit ţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
 0990 Activit ţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

5. Activit ți  extractive 081 Extracţia pietrei nisipului și argilei 
 0811 Extracţia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei i a ardeziei 
 0812 Extracţia pietri ului i nisipului; extracţia argilei i caolinului 
 089 Alte activit ţi extractive n.c.a. 
 0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimic  i a îngr mintelor naturale 
 0892 Extracţia turbei 
 0893 Extracţia s rii 
 0899 Alte activit ţi extractive n.c.a. 

6. Industria alimentar , a 
b uturilor și a tutunului 

 
101 Producţia, prelucrarea şi conservarea c rnii şi a produselor din carne 

 1011 Prelucrarea i conservarea c rnii 
 1012 Prelucrarea i conservarea c rnii de pas re 
 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pas re) 
 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

 1020 Prelucrarea i conservarea pe telui, crustaceelor i molu telor 
 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor și legumelor 

 1031 Prelucrarea i conservarea cartofilor 
 1032 Fabricarea sucurilor de fructe i legume 
 1039 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a. 

 104 Fabricarea uleiurilor şi gr similor vegetale și animale 
 1041 Fabricarea uleiurilor i gr similor 
 1042 Fabricarea margarine și a altor produse comestibile similare 
 105 Fabricarea produselor lactate  
 1051 Fabricarea produselor lactate i a brânzeturilor 

 1052 Fabricarea îngheţatei 
 106 Fabricarea produselor de mor rit, a amidonului și produselor din amidon 

 1061 Fabricarea produselor de mor rit 
 1062 Fabricarea amidonului i a produselor din amidon 
 107 Fabricarea produselor de vrut rie și a produselor f inoase 
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 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea pr jiturilor i a produselor proaspete de patiserie 
 1072 Fabricarea biscuiţilor i pi coturilor; fabricarea pr jiturilor i a  produselor conservate de 

patiserie 
 1073 Fabricarea macaroanelor, t iţeilor, cu -cu -ului i a altor produse f inoase similar 

 108 Fabricarea altor produse alimentare 
 1081 Fabricarea zah rului 

 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  i a produselor zaharoase 
 1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei 
 1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor  
 1085 Fabricarea de mânc rururi preparate 
 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i alimentelor dietetice 
 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 
 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferm  
 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
 110 Fabricarea b uturilor 

 1101 Distilarea, rafinarea i mixarea b uturilor alcoolice 
 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
 1103 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe 
 1104 Fabricarea altor b uturi nedistilate, obţinute prin fermentare 
 1105 Fabricarea berii 
 1106 Fabricarea malţului 
 1107 Producţia de b uturi r coritoare nealcoolice; producţia de ape minerale i alte ape 

îmbuteliate 
 120 Fabricarea produselor din tutun 
 1200 Fabricarea produselor din tutun 

7. Fabricarea produselor textile, 
articolelor de îmbr c minte, 

piel riei și înc lț mintei 

13 Fabricarea produselor textile 

 131 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile 

 1310 Preg tirea fibrelor i filarea fibrelor textile 

 132 Producţia de ţes turi 
 1320 Producţia de ţes turi 
 133 Finisarea materialelor textile 
 1330 Finisarea materialelor textile 
 139 Fabricarea altor articole textile               
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 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare               
 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbr c mintei i lenjeriei de 

corp) 
 1393 Fabricarea de covoare i mochete 
 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori i plase 
 1395 Fabricarea de textile neţesute i articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 

îmbr c minte 
 1396 Fabricarea de articoele tehnice din textile  
 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.              
 141 Fabricarea articolelor de îmbr c minte cu excepția articolelor din blana 
 1411 Fabricarea articolelor de îmbr c minte din piele 
 1412 Fabricarea de articole de îmbr c minte pentru lucru 
 1413 Fabricarea altor articole de îmbr c minte (exclusiv lenjeria de corp) 
 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
 1419 Fabricarea altor articole de îmbr c minte i accesorii n.c.a. 
 142 Fabricarea articolelor din blan  
 1420 Fabricarea articolelor din blan  
 143 Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare și crosetare 
 1431 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a ciorapilor i articolelor de galanterie 
 1439 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a altor articole de îmbr c minte 
 151 T b cirea şi finisarea pieilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochin rie şi a 

articolelor de harnaşament; Prepararea si vopsirea blanurilor; 
 1511 T b cirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea bl nurilor 
 1512 Fabricarea articolelor de voiaj i marochin rie i a articolelor de harna ament 
 152 Fabricarea înc lţ mintei 
 1520 Fabricarea înc lţ mintei 

8. Prelucrarea lemnului 
 

161 T ierea şi rindeluirea lemnului 

 1610 T ierea i rindeluirea lemnului 
9. Fabricarea  produselor din lemn 162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, baie și din alte material vegetale 

 1621 Fabricarea de  furnire i a  panourilor din lemn 
 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tâmpl rie, pentru construcţii 
 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

10. Fabricarea hârtiei şi a produselor 
din hârtie 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut , paie i din alte 
materiale vegetale împletite 

 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului 
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171 
1711 Fabricarea celulozei 

 1712 Fabricarea hârtiei i cartonului 
 172 Fabricarea articolelordin hartie și carton 
  

1721 Fabricarea hârtiei i cartonului ondulat i a ambalajelor din hârtie i carton 
 1722 Fabricarea produselor de uz gospod resc i sanitar, din hârtie sau carton 
 1723 Fabricarea articolelor de papet rie 
 1724 Fabricarea tapetului 
 1729 Fabricarea altor articole din hârtie i carton n.c.a. 

11. Industria chimic  şi               
petrochimic  şi  activit ţi conexe 

 
191 

Fabricarea produselor de cocserie  
 

 1910 Fabricarea produselor de cocserie               
 192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea țițeiului 
 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea țițeiului 
 201 Fabricarea produselor chimice de baz , a îngr ş mintelor şi produselor azotoase; 

fabricarea  materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare                                       
 2011 Fabricarea Fabricarea gazelor industriale                                        
 2012 Fabricarea coloranților și a picmenților 
 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baz  
 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baz  
 2015 Fabricarea îngrașamitelor și a produselor azotoase 
 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare 
 2017 Fabricarea cauciucului sinettic in forme primare 
 202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 

 2020 Fabricarea pesticidelor i a altor produse agrochimice 
 203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor                          
 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i masticurilor                          
 204 Fabricarea s punurilor, detergenţilor şi a  produselor de întreţinere, cosmetice şi de 

parfumerie                                           
 2041 Fabricarea s punurilor, detergenţilor i a  produselor de întreţinere 
 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice 

205 Fabricarea altor produse chimice                
2051 Fabricarea explozivilor  
2052 Fabricarea cleiurilor 

 2053 Fabricarea uleiurilor esentiale 
 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a 
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 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale    
 2060 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale    
 211 Fabricarea produselor farmaceutice de baz   
 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baz       
 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice            
 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice            
 221 Fabricarea articolelor din cauciuc                                             
 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer, reșaparea și refacerea anvelopelor              
 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 
 222 Fabricarea articolelor din material plastic     
 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 
 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

12. Fabricarea sticlei şi a articolelor 
din sticl  și ceramic, a 

materialelor de construcții din 
argil  și produse refractare, 

fabricarea cimentului, varului, 
ipsosului si fasonarea pietrei 

 
231 Fabricarea sticlei și a articolelor din sticl  
 
2311 Fabricarea sticlei plate 
2312 

Prelucrarea i fasonarea sticlei plate 
 2313 Fabricarea articolelor din sticl  
 2314 Fabricarea fibrelor din sticl  
 2319 Fabricarea de sticl rie tehnic  
 234 Fabricarea altor articole din ceramic si portelan 
 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospod resc i ornamental 
 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramic  
 2343 Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante din ceramic  
 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramic   
 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
 239 Fabricarea de produse abrasive si altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 2391 Fabricarea de produse abrasive 
 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
 232 Fabricarea de produse refractare 

2320 Fabricarea de produse refractare 
 233 Fabricarea materialelor de constructii din argil  
 2331 Fabricarea pl cilor i dalelor din ceramic  
 2332 Fabricarea c r mizilor, ţiglelor i altor produse pentru construcţii, din argil  ars  
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 235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului 
 2351 Fabricarea cimentului 

 2352 Fabricarea varului i ipsosului 
 236 Fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos 
 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
 2363 Fabricarea betonului 
 2364 Fabricarea mortarului 
 2365 Fabricarea produselor din azbociment 
 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos 
 237 T ierea, fasonarea şi finisarea pietrei 
 2370 T ierea, fasonarea i finisarea pietrei  

13. Industria metalurgic  241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 
 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare i de feroaliaje 
 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel  

 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare i accesorii pentru acestea, din oţel  
 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a oțelului 
 2431 Tragere la rece a barelor 
 2432 Laminare la rece a benzilor înguste 
 2433 Producţia de profile obţinute la rece 
 2434 Trefilarea firelor la rece 
 244 Producţia metalelor preţioase și a altor metale neferase 
 2441 Producţia metalelor preţioase 

 2442 Metalurgia aluminiului 
 2443 Producţia plumbului, zincului i cositorului 
 2444 Metalurgia cuprului 
 2445 Producţia altor metale neferoase 
 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 
 245 Turnarea metalelor 
 2451 Turnarea fontei 
 2452 Turnarea oţelului 
 2453 Turnarea metalelor neferoase u oare 

2454 Turnarea altor metale neferoase 
14. Fabricarea de construcţii 

metalice 
 
251 Fabricarea de construcţii metalice  

 2511 Fabricarea de construcţii metalice i p rţi componente ale structurilor metalice 
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 2512 Fabricarea de u i i ferestre din metal 
 252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice, producția de radiatoare şi 

cazane pentru înc lzire central  
 2521 Producţia de radiatoare i cazane pentru înc lzire central  
 2529 Producţia de rezervoare, cisterne i containere metalice 
 253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru înc lzire central ) 
 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru înc lzire central ) 

15. Fabricarea armamentului şi 
muniţiei 

 
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei 

 2540 Fabricarea armamentului i muniţiei 
   
 2540 Armament ușor și greu 

 2540 Muniție calibru mic, mijlociu și mare 
 2051 Pulberi și explozivi 
 3040 Blindate ușoare și grele 
 3040 Vehicule militare de lupt  
 3011 Nave și structure plutitoare 
 3030 Rachete, avioane și elicoptere 

 

2630 și 
2651 
2670 
6201 Echipamente de transmisiuni, aparatur  optoelectronic  și realizare software 

 7219 Cercetare-proiectare în industria de ap rare 

16. Fabricarea produselor metalice 
 
255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastic ; metalurgia pulberilor 

 
 
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastic ; metalurgia pulberilor 

 256 Tratarea şi acoperirea metalelor; Operaţiuni de mecanic  general pe baz  de plat  sau 
contract 

 2561 Tratarea i acoperirea metalelor 
 2562 

Operaţiuni de mecanic  general  
 257 Producția de unelte și articole de fier rie 

2571 Fabricarea produselor de t iat 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 Fabricarea uneltelor 

 259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal 

 2591 Fabricarea de recipienţi, containere i alte produse similare din oţel 



11 

 

 2592 Fabricarea ambalajelor u oare din metal  
 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri i arcuri 
 2594 Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole filetate; fabricarea de nituri i aibe 
 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

17. Fabricarea a produselor 
electronice, optice, a 

echiapmentelor de m sur , 
verificare, control, 

echipamente pentru radiologie 
și mecanic  fin  

 
261 

 
Fabricarea componentelor electronice  

 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  

 2612 Fabricarea altor componente electronice 
 262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   
 2620 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice   
 263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 
 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 
 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 
 265 Fabricarea de echipamente de masur , verificare, control, navigaţie, producția de ceasuri 
 2651 Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru m sur , verificare, control, navigaţie  
 2652 Producţia de ceasuri 
 
 

266 
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic i electroterapie 
 267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

 2670 Fabricarea suporţilor magnetici i optici destinaţi înregistr rilor 
 268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistr rilor 
 2680 Fabricarea suporţilor magnetici i optici destinaţi înregistr rilor 

18. Fabricarea echipamentelor 
electrice 

271 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice și a aparatelor 
de distribuţie şi control a electricit ţii 

 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor electrice 
 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie i control a electricit ţii 
 272 Fabricarea de acumulatori şi baterii  
 2720 Fabricarea de acumulatori i baterii  
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 273 Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 
 2731 Fabricarea de cabluri cu fibr  optic  
 2732 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice 
 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire i cabluri electrice i electronice 
 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
 275 Fabricarea de aparate casnice 
 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 
 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 
 276 Fabricarea de echipamente mecatronice inteligente 
 2760 Fabricarea de echipamente mecatronice inteligente 
 2761 Fabricarea de echipamente mecatronice cibernetice 
 279 Fabricarea altor echipamente electrice și mecatronice inteligente 
 2790 Fabricarea altor echipamente electrice 
 2791 Fabricarea altor echipamente mecatronice inteligente 
 2792 Fabricarea altor echipamente mecatronice cibernetice 

19. Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

281 
Fabricarea mașini și utilaje de utilizare general  

 2811 Fabricarea de motoare i turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule   i 
motociclete.) 

 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
 2813 Fabricarea de pompe i compresoare 
 2814 Fabricarea de articole de robinet rie 
 2815 Fabricarea lag relor, angrenajelor, cutiilor de vitez  i a elementelor mecanice de 

transmisie 
 282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare general  
 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i arz toarelor 
 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat 
 2823 Fabricarea ma inilor i echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor i a 

echipamentelor periferice) 
 2824 Fabricarea ma inilor-unelte portabile acţionate electric 
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie i frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 

casnic  
 2829 Fabricarea altor ma ini i utilaje de utilizare general  n.c.a. 
 283 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultur  şi exploat ri forestiere 
 2830 Fabricarea masinilor i utilajelor pentru agricultur  i exploat ri forestiere 
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 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a masinilor unelte 
 2841 Fabricarea utilajelor i a ma inilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
 2849 Fabricarea altor ma ini-unelte n.c.a. 
 289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinbație specific  
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie i construcţii 
 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, b uturilor i tutunului 
 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textil , a îmbr c mintei i a piel riei 
 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei i cartonului 
 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice i a cauciucului 
 2899 Fabricarea altor ma ini i utilaje specifice n.c.a. 

 
20. Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi 
semiremorcilor 

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
 292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de  remorci şi semiremorci 
 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de  remorci i semiremorci 
 293 Productia de oiese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 
 2931 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru autovehicule i pentru motoare 

de autovehicule 
 2932 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru motoare de autovehicule 

21. Fabricarea altor mijloace de 
transport 

301 Construcţia de nave şi b rci 

 3011 Construcţia de nave i structuri plutitoare 
 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive i de agrement 
 302 Fabricarea materialului rulant 
 3020 Fabricarea materialului rulant 
 303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
 3030 Fabricarea de aeronave i nave spaţiale 
 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupt  
 3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupt  
 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a 
 3091 Fabricarea de motociclete 
 3092 Fabricarea de biciclete i de de vehicule pentru invalizi 
 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi b rcilor 
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22. Fabricarea de mobil  310  Fabricarea de mobil  
 3101 Fabricarea de mobil  pentru birouri i magazine 
 3102 Fabricarea de mobil  pentru buc t rii 
 3103 Fabricarea de saltele i somiere 
 3109 Fabricarea de mobil  n.c.a. 

23. Fabricarea bijuteriilor, a 
articolelor similar şi alte 

activit ți industriale 

 
321 

Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare 
 3211 Baterea monedelor 

 3212 Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i pietre preţioase 
 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii i articole similare  
 322 Fabricarea instrumentelor muzicale 

 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
 323 Fabricarea articolelor pentru sport 

 3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
 324 Fabricarea jocurilor şi juc riilor 
 3240 Fabricarea jocurilor i juc riilor 
 325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 
 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate i instrumente medicale stomatologice 
 329 Alte activit ți industriale 
 3291 Fabricarea m turilor i periilor 
 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

24. Instalarea maşinilor şi 
echipamentelor industriale 

 
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor 

 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 
 3312 Repararea ma inilor 
 3313 Repararea echipamentelor electronice i optice 
 3314 Repararea echipamentelor electrice 
 3315 Repararea i întreţinerea navelor i b rcilor 
 3316 Repararea i întreţinerea aeronavelor i navelor spaţiale  
 3317 Repararea i întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 
 3319 Repararea altor echipamente 
  

332 
 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

 3320 Instalarea ma inilor i echipamentelor industriale 
25. Servicii Comunitare și utilit ți 

publice. Gestionarea 
 
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 
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deșeurilor, activit ți de 
decontaminare și de protecție 

a mediului. 
 3530 Furnizarea de abur i aer condiţionat 

 360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
 3600 Captarea, tratarea i distribuţia apei 
 370 Colectarea şi epurarea apelor uzate 
 3700 Colectarea i epurarea apelor uzate 

 381 Colectarea deşeurilor  
 3811 Colectarea de eurilor nepericuloase 

 3812 Colectarea de eurilor periculoase 
 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor  

 3821 Tratarea i eliminarea de eurilor nepericuloase 
 3822 Tratarea i eliminarea de eurilor periculoase  
 383 Recuperarea materialelor 

 3831 Demontarea (dezasamblarea) ma inilor i a echipamentelor scoase din uz  pentru 
recuperarea materialelor 

 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
 390 Activit ţi  şi servicii de decontaminare  
 3900 Activit ţi  i servicii de decontaminare  

26. Construcții civile și industriale 411 Dezvoltare (promovare) imobiliar                
 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliar                
 412 Lucr ri de construcţii a cl dirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

 4120 Lucr ri de construcţii a cl dirilor rezidenţiale i nerezidenţiale 

 42 Lucr ri de geniu civil                           
 421 Lucr ri de construcţii a drumurilor i a c ilor ferate     
 4211 Lucr ri de construcţii a drumurilor i autostr zilor 
 4212 Lucr ri de infrastructur  feroviar  și lucr ri de construcții cale ferat  

 4213 Constructia de poduri si tuneluri 

 422 Lucr ri de construcţii a proiectelor utilitare 

 4221 Lucr ri de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

 4222 Lucr ri de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 
 429 Lucr ri de construcţii a altor proiecte inginereşti        
 4291 Constructii hidrotehnice      

 4299  Lucr ri de construcţii a altor proiecte inginere ti  n.c.a    
 431 Lucr ri de dempolare și pregatire a terenului 
 4311 Lucr ri de demolare a constructiilor 
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 4312 Lucrari de preg tire a terenului 
 4313 Lucrari de foraj și sondaj pentru constructii 
 432 Lucrari de Lucr ri de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucr ri de instalaţii pentru 

construcţii                                   
 4321 Lucrari de Lucr ri de instalaţii electrice  
 4322 Lucr ri de instalaţii tehnico-sanitare i alte lucr ri de instalaţii pentru construcţii                                  
 4329 Alte lucr ri de instalații pentru constructii 
 433 Lucr ri de finisare                             
 4331 Lucr ri de ipsoserie  
 4332 Lucr ri de tâmpl rie și dulgherie 

 4333 Lucr ri de pardosire și placare a pereților 
 4334 Lucr ri de vopsitorie, zugr veli și mont ri de geamuri 
 4339 Alte lucr ri de finisare         
 439 Alte lucr ri speciale de constructii 
 4391 Lucr ri de învelitori, șarpante și terase la construcții 
 4399 Alte lucr ri speciale de constructii n.c.a 

27. Comert cu autovehicule și 
comerţ cu motociclete, piese şi 
accesorii aferente; întreţinerea 

şi repararea motocicletelor 

451 

Comerţ cu  autoturisme  
 4511 Comerţ cu  autoturisme i autovehicule u oare (sub 3,5 tone) 

 4519 Comerţ cu  alte autovehicule 
 452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
 4520 Întreţinerea i repararea autovehiculelor 
 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 
 4531 Comerţ cu ridicata de piese i accesorii pentru autovehicule 
 4532 Comerţ cu am nuntul de piese i accesorii pentru autovehicule 
  

454 
Comerţ cu motociclete, piese i accesorii aferente; întreţinerea i repararea 
motocicletelor 

 4540 Comerţ cu motociclete, piese i accesorii aferente; întreţinerea i repararea 
motocicletelor 

28. Activit ţi de intermediere în 
comerţul cu ridicata 

461 Activit ți de intermedieri în comerţul cu ridicata 

 
 

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile  i cu 
semifabricate 

 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale i produse chimice pentru 
industrie 

 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos i materiale de construcţii 
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 4614 Intermedieri în comerţul cu ma ini, echipamente industriale, nave i avioane 
 4615 Intermedieri în comerţul cu mobil , articole de menaj i de fier rie 
 4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blan , înc lţ minte i articole din piele  
 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, b uturi i tutun 
 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
 4619 

Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
29. Comerţ cu ridicata al produselor 

agricole brute și al animalelor vi 
 

 

462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vi 
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor i tutunului neprelucrat 
4622 Comerţ cu ridicata al florilor i al plantelor 
4623 Comerţ cu  ridicata al animalelor vii 
4624 Comerţ cu ridicata al bl nurilor, pieilor brute i al pieilor prelucrate 

30. Comerţ cu ridicata al bunurilor de 
consum și cu am nuntul al altor 
produse casnice, în magazinele 

specializate 
 
 
 

464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum 
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 
4642 Comerţ cu ridicata al îmbr c mintei i înc lţ mintei 
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospod resc, al aparatelor de radio i 

televizoarelor 
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramic , sticl rie, i produse de întreţinere 
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice i de parfumerie 
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor i a articolelor de iluminat 
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor i bijuteriilor 
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospod resc 
475 Comerţ cu am nuntul al altor produse casnice, în magazinele specializate 

4751 Comerţ cu am nuntul al textilelor, în magazine specializate 
4752 Comerţ cu am nuntul al articolelor de fier rie, al articolelor din sticl  i a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 
4753 Comerţ cu am nuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i a altor acoperitoare de 

podea, în magazine specializate 
4754 Comerţ cu am nuntul al articolelor i aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
4759 Comerţ cu am nuntul al mobilei, al articolelor de  iluminat i al articole de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 
31. Comerț cu ridicata și am nuntul al 

produselor alimentare, bauturi și 
tutun 
 

463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al b uturilor și al tutunului 
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor i legumelor 
4632 Comerţ cu ridicata al c rnii i produselor din carne 
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ou lor, uleiurilor i gr similor comestibile 
4634 Comerţ cu ridicata al b uturilor  
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4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 
4636 Comerţ cu ridicata al zah rului, ciocolatei i produselor zaharoase 
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i condimente 
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pe te, crustacee i molu te 
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, b uturi i tutun 
472 Comerţ cu am nuntul al produselor alimentare, b uturilor și al produselor din tutun în 

magazine specializate 
4721 Comerţ cu am nuntul al fructelor i legumelor proaspete, în magazine specializate 
4722 Comerţ cu am nuntul al c rnii i al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 Comerţ cu am nuntul al pe telui, crustaceelor i molu telor, în magazine specializate 
4724 Comerţ cu am nuntul al pâinii, produselor de patiserie i produselor zaharoase, în 

magazine specializate  
4725 Comerţ cu am nuntul al b uturilor, în magazine specializate 
4726 Comerţ cu am nuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 Comerţ cu am nuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  

 
478 Comerţ cu am nuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 
4781 Comerţ cu am nuntul al produselor alimentare, b uturilor şi produselor din tutun 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
4782 Comerţ cu am nuntul al textilelor, îmbr c mintei şi înc lţ mintei efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieţe 
4789 Comerţ cu am nuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

32. Comerţ cu am nuntul al altor 
bunuri în magazine specializate 

477 Comerţ cu am nuntul al altor bunuri în magazine specializate 

4771 Comerţ cu am nuntul al îmbr c mintei, în magazine specializate 
4772 Comerţ cu am nuntul al înc lţ mintei i articolelor din piele, în magazine specializate 
4773 Comerţ cu am nuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 
4774 Comerţ cu am nuntul al articolelor medicale i ortopedice, în magazine specializate 
4775 Comerţ cu am nuntul al produselor cosmetice i de parfumerie, în magazine specializate 
4776 Comerţ cu am nuntul al florilor, plantelor i seminţelor; comerţ cu am nuntul al 

animalelor de companie i a hranei pentru acestea, în magazine specializate 
4777 Comerţ cu am nuntul al ceasurilor i bijuteriilor, în magazine specializate 
4778 Comerţ cu am nuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate  
4779 Comerţ cu am nuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

33. Comerţ cu am nuntul în magazine 
nespecializate 

Unit ți ce au pân  la 9 angajați 

471 
4711 

Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate 
Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 
alimentare,  b uturi i tutun 

4719 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 
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nealimentare 
 

34. Comerţ cu am nuntul în magazine 
nespecializate 

Unit ți ce au între 10-49 de angajați 

471 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate 
4711 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 

alimentare,  b uturi i tutun 
4719 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 

nealimentare 
 

35. Comerţ cu am nuntul în magazine 
nespecializate 

Unit ți ce au minimum 50 de angajați 
 

471 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate 
4711 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 

alimentare,  b uturi i tutun 
4719 Comerţ cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse 

nealimentare 
 

36. Comerţ cu ridicata al 
echipamentului informatic și de 
comunicații și cu am nuntul  al 
echipamentului informatic și de 

telecomunicații în magazine 
specializate 

465 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic și de comunicații 
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice i software-lui 
4652 Comerţ cu ridicata de componente i echipamente electronice i de telecomunicaţii 
474 Comerţ cu am nuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine 

specializate 
4741 Comerţ cu am nuntul al calculatoarelor, unit ţilor periferice i software-lui în magazine 

specializate 
4742 Comerţ cu am nuntul al echipamentului pentru  telecomunicaţii în magazine specializate 
4743 Comerţ cu am nuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 

37. Comerţ cu ridicata al altor mașini, 
echipamente și furniture sau 

comerț cu ridicata nespecializat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

466 Comerţ cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri 
4661 Comerţ cu ridicata al ma inilor agricole, echipamentelor i furniturilor 
4662 Comerţ cu ridicata al ma inilor-unelte 
4663 Comerţ cu ridicata al ma inilor pentru industria minier  i construcţii 
4664 Comerţ cu ridicata al ma inilor pentru industria textil  i al ma inilor de cusut i de 

tricotat 
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 
4666 Comerţ cu ridicata al altor ma ini i echipamente de birou 
4669 Comerţ cu ridicata al altor ma ini i echipamente 
469 Comerţ cu ridicata nespecializat 
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 

38. Comerţ cu ridicata specializat al 
altor produse 

 

467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi i gazo i i al produselor derivate 
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice 
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 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos i a materialelor de construcţie i 
echipamentelor sanitare 

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor i furniturilor de fier rie pentru instalaţii sanitare i 
de înc lzire 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 Comerţ cu ridicata al de eurilor i resturilor 

39. Comerţ cu am nuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule 

în magazine specializate 
 

 

473 Comerţ cu am nuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 
 
 
 
4730 Comerţ cu am nuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

40. Comerţ cu am nuntul de bunuri 
cultural și recreative în magazine 

specializate sau cu am nuntul care 
nu se efectueaz  prin magazine, 

standuri, chioșcuri și piețe 
 

476 Comerţ cu am nuntul de bunuri cultural și recreative în magazine specializate 
4761 Comerţ cu am nuntul al c rţilor, în magazine specializate 
4762 Comerţ cu am nuntul al ziarelor i articolelor de papet rie, în magazine specializate 
4763 Comerţ cu am nuntul al discurilor i benzilor magnetice cu sau f r  înregistr ri 

audio/video, în magazine specializate 
4764 Comerţ cu am nuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 Comerţ cu am nuntul al jocurilor i juc riilor, în magazine specializate 
479 Comerţ cu am nuntul care nu se efectueaz  prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe 
4791 Comerţ cu am nuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 Comerţ cu am nuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chio curilor i pieţelor 

41. Transporturi de c l tori și de 
marf  pe calea ferat  
(Transporturi feroviare) 

491 Transporturi interurbane de c l tori pe calea ferat  

 4910 Transporturi interurbane de c l tori pe calea ferat  
 492 Transporturi de marf  pe calea ferat  

 4920 Transporturi de marf  pe calea ferat  
 5221 Activit ţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

42. Transporturi rutiere și alte 
transporturi  terestre de 
c l tori – (COTAR) 

493 Alte transporturi terestre de c l tori 

 4931 Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de c l tori 
 4932 Transporturi cu taxiuri 
 4939 Alte transporturi terestre de c l tori n.c.a. 
 8553 coli de conducere (pilotaj)  

43. Transporturi rutiere de m rfuri  Transporturi rutiere de m rfuri și servicii de mutare 
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şi servicii de mutare 494 
 4941 Transporturi rutiere de m rfuri 

 4942 Servicii de mutare 
 5210 Depozit ri 
 5221 Activit ţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
 5224 Manipul ri 
 5229 Alte activit ţi anexe transporturilor 

44. Transporturi pe ap  501 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 
 5010 Transporturi maritime i costiere de pasageri 

 5020 Transporturi maritime i costiere de marf  
 5030 Transportul de pasageri pe c i navigabile interioare 
 5040 Transportul de marf  pe c i navigabile interioare 
 5222 Activit ţi de servicii anexe transporturilor pe ap  

45. Transporturi aeriene 511 Transporturi aeriene de pasageri 
 5110 Transporturi aeriene de pasageri 

 5121 Transporturi aeriene de marf  
 5122 Transporturi spaţiale 
 5223 Activit ţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

46. Activit ţi de poşt  şi de curier 531 Activit ţi poştale desf şurate sub obligativitatea serviciului universal 
 5310 Activit ţi po tale desf urate sub obligativitatea serviciului universal 
 532 Alte activit ţi poştale şi de curier  

 5320 Alte activit ţi po tale i de curier  
47. Hoteluri, restaurante şi alte 

activit ţi de servicii de 
alimentaţie; Activit ţi ale 
agenţiilor turistice şi a tur-
operatorilor; alte servicii de 
rezervare şi asistenţ  turistic  

 
551 

Hoteluri şi alte facilit ţi de cazare similare 
 5510 Hoteluri i alte facilit ţi de cazare similare 
 552 Facilit ţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurt  durat  

 5520 Facilit ţi de cazare pentru vacanţe i perioade de scurt  durat  
 553 Parcuri pentru rulote, campinguri şi  tabere  
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri i  tabere  
 559 Alte servicii de cazare 
 5590 Alte servicii de cazare 

 561 Restaurante 
 5610 Restaurante 



22 

 

 562 Activit ţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație 
 5621 Activit ţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
 563 Baruri şi alte activit ţi de servire a b uturilor 
 5630 Baruri i alte activit ţi de servire a b uturilor 
 791 Activit ţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor 
 7911 Activit ţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor 
 7912 Activit ţi ale tur-operatorilor 
 799 Alte servicii de rezervare şi asistenţ  turistic  
 7990 Alte servicii de rezervare i asistenţ  turistic  
 791 Activit ţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor 

48. Activit ţi de editare a 
produselor software și servicii 
în tehnologia informaţiei 

582 Activit ţi de editare a produselor software 

 5821 Activit ţi de editare a jocurilor de calculator 
 5829 Activit ţi de editare a altor produse software 

 
 620 Activit ţi de servicii în tehnologia informației 
 6201 Activit ţi de realizare a soft-ului la comand  (software orientat client) 
 6202 Activit ţi de consultanţ  în tehnologia informaţiei 
 6203 Activit ţi de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de calcul 
 6209 Alte activit ţi de servicii privind tehnologia informaţiei  
 631 Activit ți ale portalurilor Wb, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si 

activit ților conexe 
 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activit ţi conexe 
 6312 Activit ţi ale portalurilor web 
 639 Alte activit ţi de servicii informaţionale  
 6399 Alte activit ţi de servicii informaţionale n.c.a 

49. Telecomunicaţii 611 Activit ţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 
Asigur ri și B nci 6110 Activit ţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

 612 Activit ţi de telecomunicaţii prin reţele f r  cablu (exclusiv prin satelit) 
 6120 Activit ţi de telecomunicaţii prin reţele f r  cablu (exclusiv prin satelit) 
 613 Activit ţi de telecomunicaţii prin satelit 
 6130 Activit ţi de telecomunicaţii prin satelit 
 619 Alte activit ţi de telecomunicaţii 
 6190 Alte activit ţi de telecomunicaţii 
 641 Intermediere monetar  
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 6411 Activit ţi ale b ncii centrale (naţionale) 
 6419 Alte activit ţi de intermedieri monetare 
 642 Activit ţi ale holdingurilor 
 6420 Activit ţi ale holdingurilor 
 702 Activit ţi de consultanţ  în management 
 7022 Activit ţi de consultanţ  pentru afaceri i management 
 643 Fonduri mutuale şi alte entit ţi financiare similare 
 6430 Fonduri mutuale i alte entit ţi financiare similare 
 649 Alte activit ți de intermedieri financiare, exclusiv activit ți de asigur ri și fonduri de 

pensii 
 6491 Leasing financiar 
 6492 Alte activit ţi de creditare 
 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 
 661 Activit ți auxiliare intermedierilor financiare cu excepția activit ților de asigur ri și 

fonduri de pensii 
 6611 Administrarea pieţelor financiare 
 6612 Activit ţi de intermediere a tranzacţiilor financiare  
 6619 Activit ţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activit ţi de asigur ri i fonduri de 

pensii 
 651 Activit ţi de asigur ri  
 6511 Activit ţi de asigur ri de viaţ  
 6512 Alte activit ţi de asigur ri (exceptând asigur rile de viaţ ) 
 652 Activit ţi de reasigurare 

 6520 Activit ţi de reasigurare 
 653 Activit ţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigur ri 

sociale) 
 6530 Activit ţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigur ri 

sociale) 
 662 Activit ţi auxiliare de asigur ri și fonduri de pensii  
 6621 Activit ţi de evaluare a riscului de asigurare i a pagubelor 
 6622 Activit ţi ale agenţilor i broker-ilor de asigur ri  
 6629 Alte activit ţi auxiliare de asigur ri i fonduri de pensii 
 663 Activit ţi de administrare a fondurilor 
 6630 Activit ţi de administrare a fondurilor 

50. Radiocomunicații  Emisie terestr  radio, în format analog sau digital pentru UL,UM,US,UUS 

  Emisie terestr  de televiziune terestr  digital  în format DVB-T2  
  Transport și distribuție semnal digital, radio, televiziune, date prin rețele Radio-Relee 
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  Distribuție terestr  Comunicații electronice  
  Radiocomunicații (emisie-recepție) prin satelitii de sol 
  Întreținere reparații echipamente proprii pentru furnizare energie electrice în caz 

avarii sisteme energetic naționale 
  Întreținere, reparații sisteme radiante emisie radio 
  Întreținere, reparații sisteme radiante emisie televiziune, radio-relee și comunicații 

electronice  
  Proiectare, m sur tori și sistematizare locații de radiocomunicații (emiț tori radio, 

emiț tori televiziune, tețele de radio-relee și comunicații electronice) 
  Centru de calificare, instruire și perfecționare personal pentru activit țile de 

radiocomunicații 
51.  Tranzacţii imobiliare 681 Cump rarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

 6810 Cump rarea i vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
 6820 Închirierea i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
 683 Activit ți imobiliare pe baz  de comision sau contract 
 6831 Agenţii imobiliare 
 6832 Administrarea imobilelor pe baz  de comision sau contract 

52.   Activit ţi juridice, de 
contabilitate şi audit financiar, 
ale direcţiilor (centralelor), 
birourilor administrative 
centralizate; activit ţi de 
management 

 
 
691 

Activit ţi juridice 
 6910 Activit ţi juridice 

 
 
692 Activit ţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţ  în domeniul fiscal 

 6920 Activit ţi de contabilitate i audit financiar; consultanţ  în domeniul fiscal 
 701 Activit ţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate 
 7010 Activit ţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate 
 7021 Activit ţi de consultanţ  în domeniul relaţiilor publice i al comunic rii 

53. Activit ţi de arhitectur , 
inginerie şi servicii de 
consultanţ  tehnic  legate de 
acestea 

 
 
711 

Activit ţi de arhitectur , inginerie i servicii de consultanţ  tehnic  legate de acestea 

 7111 Activit ţi de arhitectur  
 7112 Activit ţi de inginerie i consultanţ  tehnic  legate de acestea 
 712 Activit ţi de test ri şi analize tehnice 
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 7120 Activit ţi de test ri i analize tehnice 
54. Cercetare ştiinţific   şi 

dezvoltare tehnologic  
721 Cercetare-dezvoltare în științe natural și inginerie 

 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
 7219 Cercetare-dezvoltare în alte tiinţe naturale i inginerie 
 722 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 
 7220 Cercetare-dezvoltare în tiinţe sociale i umaniste 

55. Servicii de consultanta, suport, 
servicii de închiriere şi  leasing 

771 Activit ţi de închiriere şi  leasing cu autovehicule  

 7711 Activit ţi de închiriere i  leasing cu autoturisme i autovehicule rutiere u oare 
 7712 Activit ţi de închiriere i  leasing cu autovehicule rutiere grele 
 772 Activit ţi de închiriere şi  leasing cu bunuri personale și gospod rești 
 7721 Activit ţi de închiriere i  leasing cu bunuri recreaţionale i echipament sportiv 
 7722 Închirierea de casete video i discuri (CD-uri, DVD-uri)  
 7729 Activit ţi de închiriere i leasing cu alte bunuri personale i gospod re ti n.c.a. 
 773 Activit ţi de închiriere şi leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 
 7731 Activit ţi de închiriere i leasing cu ma ini i echipamente agricole 
 7732 Activit ţi de închiriere i leasing cu ma ini i echipamente pentru construcţii 
 7733 Activit ţi de închiriere i leasing cu ma ini i echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
 7734 Activit ţi de închiriere i leasing cu echipamente de transport pe ap  
 7735 Activit ţi de închiriere i leasing cu echipamente de transport aerian 
 7739 Activit ţi de închirierea i leasing cu alte ma ini,  echipamente i bunuri tangibile n.c.a. 
 774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 
 781 Activit ţi ale agenţiilor de plasare a forţei de munc  
 7810 Activit ţi ale agenţiilor de plasare a forţei de munc  
 782 Activit ţi de contractare, pe baze temporare,a personalului 
 7820 Activit ţi de contractare, pe baze temporare,a personalului 
 783 Servicii de furnizare şi management a forţei de munc   
 7830 Servicii de furnizare i management a forţei de munc   

56.  Activit ţi ale agenţiilor 
turistice şi a tur-peratorilor; 
alte servicii de rezervare şi 
asistenţ  turistic  

 
 
791 

Activit ţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor 
 7911 Activit ţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor 
 7912 Activit ţi ale tur-operatorilor 
 799 Alte servicii de rezervare şi asistenţ  turistic  
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 7990 Alte servicii de rezervare i asistenţ  turistic  
57. Activit ţi de investigaţii şi 

protecţie 
801 Activit ţi de protecţie şi gard  

 8010 Activit ţi de protecţie i gard  
 802 Activit ţi de servicii privind sistemele de securitate                                           
 8020 Activit ţi de servicii privind sistemele de securitate                                           
 803 Activit ţi de investigaţii  
 8030 Activit ţi de investigaţii  

58.  Activit ţi de peisagistic , 
servicii pentru cl diri și 
cur țenie 

 
811 

 
Activit ţi de servicii suport combinate 

 8110 Activit ţi de servicii suport combinate 
 812 Activitati de curatenie 
 8121 Activit ţi generale de cur ţenie a cl dirilor 
 8122 Activit ţi specializate de cur ţenie  
 8129 Alte activit ţi de cur ţenie  
 813 Activit ţi de înteţinere peisagistic   
 8130 Activit ţi de înteţinere peisagistic   

59.  Activit ţi de secretariat, 
servicii suport şi alte activit ţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

 
821 

 
Activit ţi de secretariat și servicii suport 

 8211 Activit ţi combinate de secretariat 
 8219 Activit ţi de fotocopiere, de preg tire a documentelor i alte activit ţi specializate de 

secretariat  
 822 Activit ţi ale centrelor de intermediere telefonic  (call center) 
 8220 Activit ţi ale centrelor de intermediere telefonic  (call center) 
 823 Activit ţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
 8230 Activit ţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor i congreselor 
 829 Activit ți de servicii support pentru intreprinderi n.c.a. 
 8291 Activit ţi ale agenţiilor de colectare i a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 
 8292 Activit ţi de ambalare 
 8299 Alte activit ţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

60.  Administrație public  central  8401 Administrație Public  central  (Instituții centrale, ministere și instituții in subordinea 
sau coordonarea acestora) 

61.  Administrație public  local    
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8402 Administrație Public  local  (Consilii județene, prim rii) 
 

62. Înv ț mânt preuniversitar 851 Înv ţ mânt  
 8510 Înv ţ mânt pre colar 
 852 Înv ţ mânt primar 
 8520 Înv ţ mânt primar 
 853 Înv ţ mânt secundar  
 8531 Înv ţ mânt secundar  
 8532 Alte forme de înv ţ mânt,  
 855 Alte forme de înv ț mânr 
 8551 Înv ţ mânt în domeniul sportiv i recreaţional 
 8552 Înv ţ mânt în domeniul cultural (limbi str ine, muzic , teatru, dans, arte plastice, etc.) 
 8559 Alte forme de înv ţ mânt n.c.a. 

63. Înv ț mânt superior 854 Înv ţ mânt superior universitar 
 8541 Înv ţ mânt superior nonuiversitar 
 8542 Înv ţ mânt superior universitar 
 856 Activit ţi de servicii suport pentru înv ţ mânt 
 8560 Activit ţi de servicii suport pentru înv ţ mânt 

64. Activit ţi referitoare la 
s n tatea uman  

861 Activit ţi de asistenţ  spitaliceasc  

 8610 Activit ţi de asistenţ  spitaliceasc  
 862 Activit ţi de asistenţ  medical abulatorie și stomatologic  
 8621 Activit ţi de asistenţ  medical  general  
 8622 Activit ţi de asistenţ  medical  specializat  
 8623 Activit ţi de asistenţ  stomatologic  
 869 Alte activit ţi referitoare la s n tatea uman  
 8690 Alte activit ţi referitoare la s n tatea uman  
  Activit ți de asistenț  medical  de urgenț  prespitaliceasc  

65. Asistenta social  871 Activit ţi ale centrelor de îngrijire medical  
 8710 Activit ţi ale centrelor de îngrijire medical  
 872 Activit ţi ale centrelor de recuperare pshic  şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 
 8720 Activit ţi ale centrelor de recuperare pshic  i de dezintoxicare, exclusiv spitale 
 873 Activit ţi ale c minelor de b trâni şi ale c minelor pentru persoane aflate în 

incapacitate de a se îngriji singure 
 8730 Activit ţi ale c minelor de b trâni i ale c minelor pentru persoane aflate în incapacitate 

de a se îngriji singure 
 879 Alte activit ţi de asistenţ  social , cu cazare n.c.a. 
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 8790 Alte activit ţi de asistenţ  social , cu cazare n.c.a. 
 881 Activit ţi de asistenţ  social , f r  cazare, pentru b trâni şi pentru persoane aflate în 

incapacitate de a se îngriji singure 
 8810 Activit ţi de asistenţ  social , f r  cazare, pentru b trâni i pentru persoane aflate în 

incapacitate de a se îngriji singure 
 889 Alte activit ţi de asistenţ  social , f r  cazare 
 8891 Activit ţi de îngrijire zilnic  pentru copii 
 8899 Alte activit ţi de asistenţ  social , f r  cazare. n.c.a. 

66.  Cultur    900 Activit ţi de creație și interpretare artistic  

 9001 Activit ţi de interpretare artistic  (spectacole) 
 9002 Activit ţi suport pentru interpretarea artistic  (spectacole) 
 9003 Activit ţi de creaţie artistic  

 9004 Activit ţi de gestionare a s lilor de spectacole 
 910 Activit ţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activit ți culturale 
 9101 Activit ţi ale bibliotecilor i arhivelor 
 9102 Activit ţi ale muzeelor 
 9103 Gestionarea monumentelor, cl dirilor istorice i a altor obiective de interes turistic 
 9104 Activit ţi ale gr dinilor zoologice, botanice i ale  rezervaţiilor natural 

67.  Mass-Media 581 Activit ți de editare a c rților, ziarelor, revistelor și a alte activit ți de editare 

 5811 Activit ţi de editare a c rţilor 
 5812 Activit ţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese i similare 
 5813 Activit ţi de editare a ziarelor 
 5814 Activit ţi de editare a revistelor i periodicelor 
 5819 Alte activit ţi de editare 
 591 Activit ți de producție cinematografic , video și de programe de televiziune 
 5911 Activit ţi de producţie cinematografic , video i de programe de televiziune 
 5912 Activit ţi post-producţie cinematografic , video i de programe de televiziune 
 5913 Activit ţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video i a programelor de televiziune 
 5914 Proiecţia de filme cinematografice 
 592 Activit ţi de realizare a înregistr rilor audio şi activit ţi de editare muzical  
 5920 Activit ţi de realizare a înregistr rilor audio i activit ţi de editare muzical  
 602 Activit ţi de difuzare a programelor de televiziune 
 6020 Activit ţi de difuzare a programelor de televiziune 
 182 Reproducerea  înregistr rilor 
 1820 Reproducerea  înregistr rilor 
 601 Activit ţi de difuzare a programelor de radio 
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 6010 Activit ţi de difuzare a programelor de radio 
 602 Activit ţi de difuzare a programelor de televiziune 
 6020 Activit ţi de difuzare a programelor de televiziune 
 639 Activit ţi ale agenţiilor de ştiri             
 6391 Activit ţi ale agenţiilor de tiri             
 731 Publicitate 
 7311 Activit ţi ale agenţiilor de publicitate 
 7312 Servicii de reprezentare media 
 732 Activit ţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
 7320 Activit ţi de studiere a pieţei i de sondare a opiniei publice 
 741 Activit ţi de design specializat 
 7410 Activit ţi de design specializat 
 742 Activit ţi fotografice 
 7420 Activit ţi fotografice 
 749 Alte activit ţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a. 
 7490 Alte activit ţi profesionale, stiinţifice i tehnice n.c.a. 

68.  Industria Grafic  181 Tip rire şi activit ţi de servicii conexe tip rii 
 1810 Tip rire i activit ţi de servicii conexe tip rii 
 1811 Tip rirea ziarelor 
 1812 Alte activit ţi de tip rire n.c.a. 
 1813 Servicii preg titoare pentru pretip rire 
 1814 Leg torie i servicii conexe 
 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

69.  Activit ți de jocuri de noroc și 
pariuri 

 
 
 

920 Activit ţi  de jocuri de noroc şi pariuri 

9200 

Activit ţi  de jocuri de noroc i pariuri 
70. Activit ți  sportive, recreative 

și distractive 
931 Activit ți sportive 
9311 Activit ţi ale bazelor sportive 
9312 Activit ţi ale cluburilor sportive 

 9313 Activit ţi ale centrelor de fitness 
 9319 Alte activit ţi sportive 
 932 Alte activit țiu recreative și distractive 
 9321 Bâlciuri i parcuri de distracţii 
 9329 Alte activit țiu recreative și distractive nca 

71.  Activit ți pentru gospod rirea   Administratia Național  Apele Române 
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cantitativ  și calitativ  a 
resurselor naturale de ap  – 
Apele Române 

  Activit ţi de administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului 
Naţional de Gospod rire a Apelor; 

  Activit ţi de ap rare împotriva inundaţiilor prin lucr rile de gospod rire  a apelor şi 
gestionarea stocului de material şi mijloace specifice de ap rare împotriva 
inundaţiilor; 

  Activit ţi de administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului 
naţional de supraveghere a calit ţii resurselor de ap  subterane și de suprafaț ; 

  Activit ţi de administrare, exploatare şi întreţinere a Sistemului naţional de 
supraveghere hidrologic . 

  Activit ți de cercetare și prognoz  în domeniul gospod ririi apelor. 
  Activit ți de formare profesional  în sectorul gospod ririi apelor 

 

Not : Sunt sectoare de activitate specifice care nu au corespondenț  conform Clasific rii activit ților din economia național  -  
CAEN Rev. 2 : 

15 – Fabricarea armamentului și muniției; 

43 - Radiocomunicații; 

53  – Administrație public  central ,  

54 - Administrație public  local , 

57 - Activit ţi referitoare la s n tatea uman  - Activit ți de asistenț  medical  de urgenț  prespitaliceasc  

64 – Apele Române  
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