
Notă informativă  

privind activitatea comisiilor teritoriale pentru 

consultări şi negocieri colective 
(solicitarea CNCNC nr.24-04-96 din 9 ianuarie 2019) 

 

  

 

La solicitarea președintelui Comisiei naționale pentru consultări și negocieri 

colective nr. 24-04-96 din 9 ianuarie 2019 privind prezentarea informaţiei despre 

activitatea în anul 2018 a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel 

teritorial, pînă în prezent au reacţionat şi au dat răspuns 19 conducători de raioane.  
  

Nu au prezentat nici un fel de informaţie preşedinţii raioanelor: Basarabeasca, 

Cantemir, Cimișlia, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Nisporeni, Rezina, Sîngerei, 

Soroca și Strășeni - în total 12 raioane. 
 

 Din informaţiile primite se confirmă la mod general, o activitate inertă a 

comisiilor teritoriale. 
 

 Răspunsurile prezentate poartă caracter mai mult formal şi conţin informaţii 

de ordin general privind numărul şedinţelor, tematica examinată în cadrul şedinţelor 

precum şi componenţa acestor comisii.  
 

O informație cu detalii succinte despre activitatea, în anul 2018, a comisiilor 

pentru consultări și negocieri colective din raioane se prezintă în anexă. 

 



Activitatea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective din raioane 

N

Nr 

Denumire Contacte Detalii activitate în anul 2018 

1. 1. Raionul Anenii Noi MD 6501 or. Anenii Noi Piaţa 

31 August nr.4 Președinte 

comisie Daria Bostan secretar al 

comisiei Dumitru Ciur tl. 0265 

23626 

Activitatea Comisiei a fost asigurată conform 

Planului de activități preconizat pentru perioada de 

referință, unde au fost discutate următoarele 

întrebări: 1. Discutarea prevederilor Codului muncii 

și necesitatea inițierii unui curs de instruire pe 

tematica „Legislația muncii și managementul 

resurselor umane”; 2. Elaborarea unor propuneri 

către Guvern privind perfecționarea legislației în 

vigoare privind controlul activității carierilor, în 

scopul prevenirii faptelor de încălcare la achitarea 

taxei pentru folosirea resurselor minerale și altor 

tipuri de impozite; 

3. Discutarea și emiterea unui curs de instruire 

privind noile amendamente la Legea privind 

achizițiile publice; 4. Instruirea și perfecționarea 

personalului, precum și a reprezentanților 

angajaților, organizarea meselor rotunde, 

conferințe, seminare în materie de relații de muncă 

și alte aspecte.  

2. Raionul Basarabeasca MD6701 or. Basarabeasca str. 

Karl Marx nr.55  

Răspunsul nu a fost prezentat 

3.  Raionul Briceni MD4701 or. Briceni str. 

Independenţei nr.48  Preşedinte  

comisiei Bandalac Efimia 

secretar al comisiei Rusnac 

Elena tl.0247-25-397 

În 2018 Comisia nu a activat.  

În cel mai scurt timp vor fi numiți noi membri și 

Comisia va prelua activitatea 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1000
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1200
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1400


4.  Raionul Cahul MD3901 or. Cahul  Piaţa 

Independenţei nr.2   

Ре parcursul anului 2018 comisia s-a întrunit de 

mai multe ori. Toate întrunirile au avut un caracter 

specific, prin extinderea formatului de participare. 

La toate ședințele comisiilor au participat 

reprezentanți ai Organizației Internaționale а 

Muncii, prin саrе s-a urmărit trаnsfеrаrеа politicilor 

naționale la nivel local, prin adaptarea acestora, cu 

implicarea раrtеnеrilоr locali.  La întrunirea din 

26.04.18 s-a discutat despre oportunitățile și 

inițiativele саrе pot fi lansate în r. Cahul în inițierea 

și dezvoltarea afacerilor gestionate de tineri. 

Participanții au scos in еvidеnță necesitatea 

implementarea unor măsuri active realizate în 

parteneriat cu APL și asociațiile de business. La 

19.07.2018 CTCNC îmрreună cu partenerii s-a 

convocat pentru а analiza "Auditul teritorial Cahul 

și а acțiunilor identificate pentru parteneriat". La 

aceasta întrunire s-a discutat: - service line-urile 

identificate pentru parteneriat; - generarea de locuri 

de muncă, prin accesul la oportunități de finanțare 

pentru miсrоîntreprinderi; - formalizarea și 

gеnеrаrеа de locuri de muncă, рrin сrеаrеа 

asociației de apicultori și рrin рrоmоvаrеа lanțului 

valoric; - сrеаrеа de locuri de muncă în apicultură, 

рrin accesul la servicii și finanțare, - îmbunătățirea 

capacității de angajаrе а tinerilor, prin mobilizare și 

instruire; - сrеаrеа de locuri de muncă, рrin 

inițiative de star-up și accesul la servicii și 

finanțare. A fost solicitată instruirea membrilor 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1700


comisiilor teritoriale și instituirea unui mecanism 

de consultare а partenerilor sociali, asupra 

inițiativelor legislative sau normative cu саrасtеr 

economico-social. 

5.  Raionul Călăraşi 

 

MD4401 or. Călăraşi str. 

Biruinţei nr.1. Preşedinte  

comisiei Zinaida Bădărău 

secretar al comisiei Evgheni 

Tihonov tl.0244-23-640  

Au fost organizate 3 ședințe trimestriale, în cadrul 

cărora au fost discutate și examinate 9 întrebări, 

printre care cele mai actuale au fost chestiunile 

legate de analiza situației în domeniul ocupării 

forței de muncă, problemele migrației 

6.  Raionul Cantemir MD7301 or. Cantemir str. 

Trandafirilor nr.2. Preşedinte  

comisiei Zinaida Bădărău 

secretar al comisiei Evgheni 

Tihonov  tl.0244-23-640 

 

Comisia nu a fost creată din motiv că nu a fost 

posibil de identificat reprezentanții patronatelor din 

raion 

Răspunsul nu este prezentat 

7.  Raionul Căuşeni MD4300 or. Căuşeni bd. Mihai 

Eminescu nr.31. Preşedinte  

comisiei S.Gogu secretar al 

comisiei N.Sandu 

tl.0243-22-247 

În perioada de referință au fost desfășurate 4 

ședințe ale Comisiei 

8.  Raionul Cimişlia MD4101 or. Cimişlia bd. Ştefan 

cel Mare nr.12  Preşedinte 

comisiei Iurie Raileanu secretar 

al comisiei Casap Anatolie 

tl.0241-23-300 

Pe parcursul an. 2017 Comisia a realizat mai multe 

măsuri conform Planului de activitate. Au fost 

desfășurate ședințele Comisiei în luna iunie și luna 

octombrie. 

Răspunsul nu este prezentat 

9.  Raionul Criuleni MD4801 or. Criuleni str.31 

August nr.108 Preşedinte  

comisiei Urîtu Dionis secretar al 

comisiei Burlacu Gheorghe  

În 2018 n-au fost înregistrate situații conflictuale 

sau tensiuni sociale în relațiile de muncă, iar 

Comisia își desfășoară activitatea în vederea 

depistării cazurilor și motivelor situațiilor 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=2500
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tl.02248-22-059 conflictuale din relațiile de muncă cu organizarea 

pregătirii și expertizei propunerilor pentru 

preîntîmpinarea a astfel de situații.  

10.  Raionul Donduşeni 

 

MD5102 or. Donduşeni str. 

Independenţei nr.47.Preşedinte 

comisiei Casapu Valeriu 

secretar al comisiei Nacu 

Rodica  

tl.0251-24-268 

Întreaga activitate desfășurată pe parcursul an. 

2018 a fost axată pe realizarea obiectivelor 

prevăzute la art. 4 al Legii nr. 245 din 21.07.2006.  

Obiectivele de activitate fiind: dezvoltarea 

dialogului social; promovarea intereselor cu 

caracter comun în fața organelor de stat; realizarea 

acțiunilor de colaborare în plan informațional; 

depășirea fazelor critice în interrelațiile patronat – 

sindicate; supravegherea și controlul respectării 

legislației muncii. Au avut loc 3 ședințe în plen a 

Comisiei cu tematica: 1) examinarea proiectelor de 

acte normative și ale altor acte în vigoare din 

domeniul muncii; 2) supravegherea și controlul 

respectării legislației muncii; 3) asigurarea 

dreptului de muncă și accesul la informație a 

membrilor de sindicat. 

11.  Raionul Drochia MD5202 or. Drochia  str. 

Independenţei nr.15   

Secretar L. Ungureanu  

Tl. 0252 24038 

Pe parcursul perioadei de referință au fost 

convocate 3 ședințe ale Comisiei  

Răspunsul nu este prezentat 

12.  Raionul Dubăsari MD4572 Sat. Coşniţa  str. Păcii  Pe parcursul anului 2018 Comisia nu s-a întrunit în 

ședință 

13.  Raionul Edineţ 

 

MD4601 or. Edineţ str. 

Independenţei nr.33  

Președinte al comisiei dl Sergiu 

Gheorghiță 

Pe parcursul anului 2018 au fost convocate 2 

ședințe ale Comisiei pentru consultări și negocieri 

colective raionale. În ordinea de zi au fost 

problemele ce țin de respectarea legislației muncii, 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=3400
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Tl. 0246 22248 contracararea muncii la negru și achitare a salariilor 

în plic, precum și crearea noilor locuri de muncă. la 

ultima ședință a fost examinată Legea nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar 

14.  Raionul Făleşti MD5902 or. Făleşti bd. Ştefan 

cel Mare nr.50  

Comisia activează în baza Planului de lucru anual. 

Actualmente se lucrează la elaborarea Convenției 

colective nivel teritorial pentru anii 2018 – 2022 

Răspunsul nu este prezentat 

15.  Raionul Floreşti  MD5003 or. Floreşti bd. 

Victoriei nr.2  Preşedinte 

comisiei Mihail Burușciuc 

secretar al comisiei Grigorii 

Bumbac 

tl.0250-22-750;  22 058 

Au fost convocate 2 ședințe 

Răspunsul nu este prezentat 

16.  Raionul Glodeni MD4901 or. Glodeni str. 

Suveranităţii nr.2. Preşedinte  

comisiei Veaceslav Boubătrîn 

secretar al comisiei Diana 

Saftiuc 

tl.0249-22-004 

Conform planului de activitate, problemelor şi 

întrebărilor apărute pe parcursul anului precedent s-

au petrecut patru ședințe.  

I. а) Necesitatea dezvoltării persistente а 

dialogului social la nivel de teritoriu, rаmuri, 

рrimării, unități economice; b) Întărirеа planului de 

activitate реntru anul 2018.  

II. Securitatea și sănătatea muncii. 

III. a) Modificarea și completarea la Codul 

Munci; b) Monitorizarea executării Convenției și 

Contractelor Colective de Muncă. 

IV. а) Totalul activitații pentru anul 2018; b) 

Тrаsаrеа măsurilor реntru аnul 2019. 

17.  Raionul Hînceşti MD3401 or. Hînceşti str. Pe parcursul an. 2017 Comisia sa întrunit într-o 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=4300
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=4500
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=4800
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 Mihalcea Hîncu nr.126. 

Preşedinte  comisiei Vera 

Patraşcu secretar al comisiei 

Deonis Ursu         

tl.0269-22-582 

singură ședință fără reprezentanții patronatelor 

Răspunsul nu este prezentat 

18.  Raionul Ialoveni MD6801 or. Ialoveni str. 

Alexandru cel Bun nr.33, 

Preşedinte Bînzari Victor 

Constantin Mereacre, tel. 

069262363   

Din diverse motive, atît obiective, cît și de ordin 

subiectiv în raionul Ialoveni nu s-a reușit pînă în 

prezent constituirea Comisiei teritoriale pentru 

consultări și negocieri colective. 

19.  Raionul Leova 

 

MD6301 or. Leova str. 

Independenţei nr.5  Preşedinte  

comisiei Buraga Eujen secretar 

al comisiei Stoiu Tatiana  

tl.0263-22-048 

În 2018 au fost oferite consultații angajaților din 

diferite structuri teritoriale, s-a supravegheat 

respectarea legislației muncii, condițiilor 

contractuale la locul de muncă 

20.  Raionul Nisporeni MD6401 or. Nisporeni str. Ioan 

Vodă nr.25  Preşedinte  

comisiei Verdeş Ghenadie  

tl.0264-22-440 

Sau petrecut consultări între partenerii sociali în 

problemele ce țin de domeniul muncii, ridicarea 

gradului de ocupare a populației în teritoriu, 

asigurarea respectării drepturilor și intereselor 

salariaților. 

Răspunsul nu este prezentat 

21.  Raionul Ocniţa 

 

MD7103 or. Ocniţa str. 

Independenţei nr.51 Preşedinte  

comisiei A. Ţopa secretar al 

comisiei  tl. 0271-23-848  

În соnfоrmitаtе cu Planul, aprobat ре anul 20l8, au 

fost examinate un șir de рrоblеmе stringente la mai 

multe ședințe а comisiei. Un lucru fоаrtе important 

а fost întосmirеа, ехаminаrеа și semnarea 

Convenției colective și а contractului colectiv de 

muncă ре perioada anilor de activitate 2017 -2021 

între Consiliul rаiоnаl, Consiliul Interramural 

Teritorial al Sindicatelor și Раtrоnatelor din raionul 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=5500
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Ocnița, în саrе au fost stabilite unele înlesniri 

pentru salariații din domeniu, ca - concedii 

suplimentare, salarizarea garantată cu рăstrаrеа 

plățilоr respective, sporuri salariale și alte 

recompense, timpul de muncă redus реntru unele 

categorii de salariați, timpul de odihnă 

garantat,securitatea și sănătatea in muncă, unеlе 

drepturi și garanții suplimentare ș.a. 

22.  Raionul Orhei MD3505 or. Orhei bd. Mihai 

Eminescu nr.2 secretar al 

comisiei Malai Alexandru 

tl.0235 21302 

Informația și acțiunile enunțate în demersul 

Consiliului raional Orhei nu țin de activitatea 

CTCNC  

23.  Raionul Rezina MD5402 or. Rezina str. 27 

August nr.1 președinte comisiei 

Mușinschi Alexandru secretar al 

comisiei Popa Aculina tl.0254 

24733 

Membrii Comisiei au fost convocați în 3 ședințe la 

care au fost examinate mai multe chestiuni de ordin 

social. 

Răspunsul nu este prezentat 

24.  Raionul Rîşcani  

   

MD5601 or. Rîşcani str. 

Independenţei nr.38  

CTCNC nu a fost formată din motivul că nu sunt 

constituite patronatele teritoriale. Conducerea 

raionului solicită ca reprezentanții patronatelor să 

fie numiți de CNPM, în conformitate cu prevederile 

art. 10 alin. 4 lit. (c) al Legii nr. 245/2006 

25.  Raionul Sîngerei 

 

MD6201 or. Sîngerei str. 

Independenţei nr.111. 

În perioada de referință nu au avut loc întruniri ale 

Comisiei 

Răspunsul nu este prezentat 

26.  Raionul Soroca 

 

MD3006 or. Soroca str. Ştefan 

cel Mare nr.5 . Preşedinte  

comisiei Vladimir Niculiţa 

secretar al comisiei Polina 

Conform planului de activitate pe parcursul an. 

2017 au fost convocate 2 ședințe de lucru 

Răspunsul nu este prezentat 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=6400
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Cojocaru tl.0230-23-185    

 

27.  Raionul Străşeni MD3701 or. Străşeni str. Mihai 

Eminescu nr.28. Preşedinte  

comisiei Ion Ursu secretar al 

comisiei Natalia Croitor  

tl.0237-27-911 

Comisia nu a fost constituită din motivul că nu a 

fost prezentată lista membrilor reprezentanți ai 

patronatelor 

Răspunsul nu este prezentat 

28.  Raionul Şoldăneşti MD7201 or. Şoldăneşti str. 31 

August nr.1  

Secretar dna Lilia Ganea-

Cojocaru tl. 0272 25520 

Comisia activează conform atribuțiilor stabilite în 

art. 22 al Legii nr.245 din 21.07.2006 

Se solicită instruire pentru membrii Comisiei 

teritoriale la următoarele subiecte: i) privind 

instruirea în domeniul protecției muncii; ii) privind 

elaborarea și promovarea convenției colective la 

nivel teritorial și la depistarea și soluționarea 

situațiilor conflictuale și tensiunilor sociale din 

relațiile de muncă. 

29.  Raionul Ştefan Vodă 

 

MD4201 or. Ştefan Vodă str. 

Libertăţii nr.1 Preşedinte  

comisiei Vasile Gherman 

secretar al comisiei Aliona 

Muntean tl.0242-22-750  

Au fost organizate 2 ședințe de lucru în cadrul 

cărora au fost discutate subiecte ce țin de situația 

actuală a angajaților din domeniile economiei 

naționale, examinarea prevederilor principale ale 

proiectului bugetului raional pentru anul 2019 și 

înaintarea propunerilor de aprobare a programului 

de activitate a comisiei pentru anul 2019. Au fost 

organizate întîlniri cu liderii sindicali pentru 

monitorizarea situației în colectivele de muncă întru 

prevenirea conflictelor de muncă. Au fost 

organizate ședințe de lucru cu membrii 

organizațiilor de femei din sindicatele de ramură, la 

care au fost discutate drepturile femeii, drepturile 

http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=8000
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angajaților, problemele de salarizare în agricultură. 

30.  Raionul Taraclia 

 

 MD7401 or. Taraclia str. 

Ştefan cel Mare nr.59.  

Preşedinte  comisiei 

F.Tpuxanov secretar al comisiei 

N.Neiculova 

tl.0294 23461 

În 2018 Comisia nu a avut ședințe din motivul 

expirării termenului legitim de activitate a acesteia.  

31.  Raionul Teleneşti MD5801 or. Teleneşti str. 31 

August nr.9 

Secretar S. Lazăr  

tl. 0258 22057 

În luna noiembrie 2018, cu participarea conducerii 

SINDASP, a fost pus în discuție subiectul ce 

vizează sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar (Legea nr. 270/2018). În decembrie 2018 

Comisia a participat în cadrul dezbaterilor 

proiectului bugetului raional pentru 2019 

32.  Raionul Ungheni 

 

MD3600 or. Ungheni str. 

Naţională nr.11  Preşedinte  

comisiei Alexandru Brînză 

secretar al comisiei Adela 

Gorun tl.0236-23-054  

Pe parcursul anului 2018 Comisia nu s-a întrunit în 

ședințe. 
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