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    IN ATENTIA ANGAJATORILOR 
  CONFORM  LEGII NR.62/2011- LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 

 
Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă 

scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, 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 unităţi şi al 
sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
      Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde: 
    a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi 
semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi; 
    b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere; 
    c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi 
semnării contractului colectiv de muncă; 
    d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai 
pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel, dovezile de 
reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale, conform art. 134 lit. B şi art. 135 
alin. (2), partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi, conform 
prevederilor art. 128 alin. (3), în vederea negocierii; 
    e) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare 
sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor; 
    f) pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, 
mandatele speciale prevăzute la art. 136 alin. (2). 

 În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la 
nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, angajatorii sau organizaţiile patronale 
vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă 
anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. În cazul în care angajatorul 
sau organizaţia patronală nu a iniţiat negocierile în conformitate cu prevederile art. 129 
alin. (3), organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care iniţiază 
negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să participe 
la negociere anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. 
      Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul 
colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de 
muncă negociat. 
      Anunţul prevăzut la alin. (1) va fi transmis în formă scrisă tuturor părţilor 
îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă, cu cel puţin 15 zile înainte de data 
începerii negocierilor. Acestea vor confirma în scris primirea respectivului anunţ şi 
acceptarea sau refuzul participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu 
prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la 
negocieri. 
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