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Notă informativă 

privind activitatea în anul 2018 a comisiilor pentru consultări și negocieri colective 

la nivel de ramură 

 

Urmare solicitării Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective 

(nr.24-04-100 din 09.01.2019), se prezintă informația parvenită de la autoritățile 

administrației publice centrale de specialitate privind activitatea în anul 2018 a 

comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură. 

 

I. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a comunicat că în 

domeniul sănătăţii a fost negociată şi semnată la data de 31.01.2018 Convenţia colectivă 

la nivel de ramură pe anii 2018-2021 încheiată între MSMPS, Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină şi Federaţia Sindicală „Sănătate” din Moldova . 

Prevederile Convenţiei colective sunt puse în aplicare prin Ordinul Ministerului 

nr.124 din 31.01.2018. 

Referitor la domeniul asistenţei sociale, MSMPS prin scrisoarea  nr. 01-4444 

din 24.01.2018 a informat Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din 

Republica Moldova că în anul 2018 angajații din cadrul ministerului (componenta 

asistență socială) au depus cereri de adeziune la Federația sindicală „Sănătate”. 

În contextul celor expuse, Ordinul MSMPS nr. 390 din 12.03.2018 cu privire la 

instituirea Comisiei pentru consultări și negocieri colective a Convenției colective (nivel 

de ramură) pe anii 2018-2021 a fost abrogat prin Ordinul ministerului nr. 156 din 

06.02.2019 cu privire la anularea Ordinului ministerului nr. 390 din 12  martie 2018. 

Totodată, prin scrisoarea sus-menţionată ministerul a informat Comisia că 

structurile teritoriale de asistență socială sunt în subordinea Consiliilor 

raionale/municipale, context în care ministerul este exonerat de responsabilitatea 

negocierilor Convenției colective la nivel de ramură în domeniul social cu Federația 

Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova. 

 

II. În scopul efectuării consultărilor tripartite între partenerii sociali în 

problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes 

naţional, de ramură şi teritorial, precum și ca urmare a reformei instituționale a 

Guvernului, de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în 2018 au fost create, 

inclusiv și actualizate la nivel de ramură următoarele comisii: 

- Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective din ramura TIC; 

- Comisia de ramură pentru consultări și negocieri colective în domeniul 

construcțiilor; 

- Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei 

nealimentare; 
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- Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul 

comerțului interior. 

Concomitent, urmare mai multor negocieri între partenerii sociali, a fost semnată 

Convenția Colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022.  

Convenția Colectivă în ramura construcțiilor reprezintă un instrument al 

dialogului social care stabilește principiile generale de reglementare a raporturilor de 

muncă și  raporturile social-economice, în scopul asigurării stabilității sociale prin 

intermediul negocierilor pe principii de paritate între partenerii sociali: Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; Federația patronatului din construcții și producere a 

materialelor de construcții, Federația patronală a constructorilor, drumarilor și 

producătorilor materialelor de construcție „CONDRUMAT”; Federația sindicatelor din 

construcții și industria materialelor de construcții “SINDICONS”. 

În scopul identificării problemelor stringente cu care se confruntă sectorul 

industrial, din partea Federaţiei Sindicatelor şi a Federaţiei Patronatelor s-a solicitat 

propuneri de rigoare ce au fost examinate de comun cu instituţiile de resort, agenţii 

economici, membrii Comisiei de ramură.    

Concomitent pe parcursul anului au fost organizate mai multe evenimente 

importante, care au consolidat participarea agenţilor economici din sectorul industrial, 

sindicatelor şi patronatelor din domeniu, organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor 

internaţionale.  

În cadrul acestora au fost puse în discuţie un şir de chestiuni, inclusiv problemele 

ce vizează activitatea membrilor Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri 

colective în domeniul industriei nealimentare, cum ar fi:   

• propuneri de modificare și completare a Codului muncii; 

• propuneri de perfecționare a Codului fiscal; 

• elaborare a instrumentelor de intensificare a implementării 

proiectelor inovaționale; 

• modificare a procedurii de obținere a autorizației în comerț prin 

notificare; 

• întreprindere a acțiunilor destinate atragerii investițiilor și crearea a 

unui mediu de afaceri favorabil, atît pentru investitorii străini, cît și pentru cei locali; 

• creare a noilor locuri de muncă și promovare a dialogului social în 

diferite ramuri și domenii de activitate; 

• ajustare a sistemului educațional la necesitățile pieței forței de 

muncă. 

Totodată, de către Ministerul Economiei și Infrastructurii de comun cu Camera de 

Comerț și Industrie a fost organizată masa rotundă cu genericul “Sectorul industrial. 

Oportunități de dezvoltare, probleme şi soluţii”. 
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Scopul întrunirii a constat în punerea în discuţie a celor mai actuale probleme ale 

sectorului industrial, inclusiv  în activitatea de export – import, precum  şi analiza 

propunerilor întru soluţionarea acestora.  

În acelaşi timp, de către MEI au fost organizate întruniri, la care au participat 

membrii Asociaţiei patronale a întreprinderilor din industria uşoară, Asociației patronale 

a întreprinderilor din industria prelucrătoare şi uniunii producătorilor de mobilă, unde au 

fost elucidate aspectele implementării Acordului de Liber Schimb cu China și 

perspectivele de dezvoltare. 

 

III.  În conformitate cu Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 25 din 

31.01.2018 în cadrul MAI este constituită şi activează Comisia pentru consultări şi 

negocieri colective de ramură. 

Astfel, în vederea soluţionării problemelor ce ţin de domeniul muncii şi a 

problemelor social-economice ale salariaţilor, pentru dezvoltarea parteneriatului social 

la nivel de ramură, pe parcursul anului 2018 au fost desfăşurate activităţi eficiente cu 

Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”. 

A fost convocată şedinţa Comisiei pentru consultări şi negocieri colective de 

ramură, fiind abordate chestiunile importante care urmează să fie soluţionate.  

Accentul a fost axat pe modificările şi completările Contractelor Colective de 

Muncă la nivel de autoritate administrativă din subordinea MAI, în acest sens fiind 

convocate Comisiile sindicatelor de dialog social „salariat-angajator” (membre ale 

Federaţiei „SINDLEX”) din: 

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, ca rezultat fiind negociate 

modificările la Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2015-2020 cu Asociaţia 

Sindicală „Salvatorul”; 

- Inspectoratul General al Poliţiei, în finalitate fiind elaborat şi semnat un nou 

Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2018-2023 cu Sindicatul „Demnitate”.   

La nivel de ramură s-a soluţionat punerea în aplicare a mecanismului privind 

realizarea dreptului funcţionarului public cu statut special la acordarea unei indemnizaţii 

lunare pentru închirierea locuinţei, prevăzut în art. 46 alin. (4) al Legii    nr. 288/2016 

privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Rămâne ca prioritate stabilirea mecanismului privind asigurarea dreptului la călătorii 

gratuite şi transport gratuit, prevăzute de art. art. 47 şi 48 ale Legii nr. 288/2016. 

La moment sunt întreprinse măsuri pentru realizarea propunerilor parvenite din 

partea sindicatelor în vederea amendării Legii nr. 288/2016, prin introducerea unui nou 

drept al funcţionarilor publici cu statut special şi anume „dreptul la norma de hrană”. 
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IV. Ministerul Agriculturii, Dezvoltări Regionale și Mediului a informat 

CNCNC precum că, pe parcursul anului 2018 nu au fost convocate ședințe publice ale 

comisiilor pentru consultări ți negocieri colective pe domeniile agricultură și mediu. 

 

V. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a informat, că pe parcursul 

anului 2018, Comisia din ramura cercetării s-a întrunit în două ședințe de lucru (11 mai 

și 25 iunie 2018) cu reprezentanții Federației Sindicale a Educației și Științei privind 

dezbaterile asupra Acordului adițional pentru modificarea și completarea Convenției 

colective nivel de ramură pe anii 2016-2020, care a fost semnat de părți la 17.08.2018. 

Acordul reglementează raporturile de muncă, protecția drepturilor și intereselor 

legitime, asigurarea garanțiilor social-economice ale angajaților din sfera științei și 

inovării – membrilor de sindicat. La fel, prevede creșterea anuală a finanțării raportată la 

PIB din domeniul cercetării și inovării; indexarea anuală a sporului pentru grad științific 

de doctor în știință și doctor habilitat; declararea anului 2020 „Anul tinerilor 

cercetători”, precum și alte importanțe novații privind drepturilor economice și garanțiile 

sociale și economice ale salariaților din sfera cercetării și inovării. 


