
 
Anexa 2 

 
FORMAT STANDARD  

de completare și transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective 
 

Denumirea instituţiei care transmite 
datele 

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL COVASNA 

Datele de contact ale persoanei 
responsabile cu transmiterea datelor 
referitoare la comisiile paritare şi 
acordurile colective  

Nume şi prenume: BOGDAN VERONKA 
Funcţia deţinută: CONSILIER SUPERIOR 
Telefon: 0267.315.444 
Fax:       0267.315.191 
E-mail:  vera.bogdan@prefecturacv.ro 

Perioada la care se referă datele 
transmise 

De la: 01.01.2019   
La:     31.12.2019 

I. Date generale privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
1.1. În cadrul autorităţii sau instituţiei 

publice a fost constituită şi 
funcţionează o comisie paritară? 

X DA1 
Data constituirii comisiei paritare: 19.11.2018 
� NU2, deoarece ………………………….……... 
 

1.2. În perioada la care se referă 
datele transmise au intervenit 
modificări ale actului 
administrativ de constituire a 
comisiei paritare? 

ADA3 
Data modificării actului administrativ de constituire a 
comisiei paritare: 19.11.2018 
- Motivul/motivele modificării actului administrativ de 
constituire a comisiei paritare4:  
expirarea mandatului art.15 (1) din HG nr.833/2007                   
 
X    NU 

1.3. Numărul membrilor titulari ai 
comisiei paritare, conform 
actului de constituire: 

� 2, dintre care:  
     - … funcţionari publici de conducere; 
     - … funcţionari publici de execuţie; 
     - … alte categorii de funcţionari publici, respectiv: .  
X  4, dintre care: 
     - … funcţionari publici de conducere;  
     -  4   funcţionari publici de execuţie; 
     - … alte categorii de funcţionari publici, respectiv:  
� 6, dintre care: 
     - … funcţionari publici de conducere  
     - … funcţionari publici de execuţie 
     - … alte categorii de funcţionari publici, respectiv:  

                                                 
1 În situaţia în care răspunsul este afirmativ, se va completa în mod corespunzător data emiterii actului administrativ 
de constituire a comisiei paritare, precum şi restul formularului 
2 În situaţia în care răspunsul este negativ, se vor detalia motivele pentru care nu a fost constituită comisia paritară, 
fără a se completa restul formularului 
3 În situaţia în care răspunsul este afirmativ, se va completa în mod corespunzător data modificării actului 
administrativ de constituire a comisiei paritare, precum şi restul formularului; în situaţia înregistrării mai multor 
modificări în perioada la care se referă datele transmise, se vor completa datele corespunzătoare fiecărei modificări 
în parte 
4 Se va completa cu articolul/articolele din HG nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare, aşa cum apare acesta/apar acestea 
scris/scrise în preambulul actului administrativ de modificare. 



1.4. Secretarul desemnat al comisiei 
paritare este: 

X  funcţionar public: 
     X  secretarul titular 
     X  secretarul supleant 
� persoană angajată cu contract individual de muncă: 
     � secretarul titular 
     � secretarul supleant 

II. Date specifice privind constituirea şi componenţa comisiei paritare 
2.1. Membrii comisiei paritare 

reprezentanţi ai funcţionarilor 
publici au fost desemnaţi: 

� de către organizaţia sindicală reprezentativă a 
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice 
� prin acord între organizaţiile sindicale reprezentative 
ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice 
X  prin vot, de către funcţionarii publici 

2.2. Au fost înregistrate contestaţii cu 
privire la parcurgerea 
procedurilor de constituire a 
comisiei paritare? 

� DA 
 
X  NU 

2.3. Au fost înregistrate sentinţe 
judecătoreşti având ca obiect 
nerespectarea procedurilor de 
constituire a comisiei paritare? 

� DA 
 
X  NU 

2.4. Persoanele desemnate ca membri 
în comisia paritară au beneficiat 
sau urmează a beneficia de 
instruire în domeniile în care 
urmează a analiza documentele 
supuse spre avizare comisiei 
paritare? 

� DA, au beneficiat de:     
     � instruire special destinată membrilor comisiilor 
paritare 
     � instruire în domeniul evaluării şi ameliorării 
condiţiilor de muncă 
     � instruire în domeniul asigurării sănătăţii şi 
securităţii în muncă 
     � instruire în domeniul asigurării perfecţionării 
profesionale a funcţionarilor publici 
     � instruire în domeniul drepturilor şi obligaţiilor 
funcţionarilor publici (inclusiv pe subiecte precum 
stabilirea programului de lucru şi protecţia personalului în 
situaţii specifice) 
 
X  NU 

III. Date generale privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele 
transmise 

3.1. Număr şedinţe ale comisiei 
paritare organizate şi desfăşurate 
în perioada la care se referă 
datele transmise: 

  2 ședințe dintre care: 
     - 1 întrunite la solicitarea conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice; 
     - 1 ședințe întrunite la solicitarea preşedintelui 
comisiei paritare; 
     - …………... întrunite la solicitarea sindicatului 
reprezentativ/reprezentanţilor funcţionarilor publici; 
     - …………... întrunite la solicitarea majorităţii 
funcţionarilor publici. 

3.2. Număr de avize emise de comisia 
paritară în perioada la care se 

1 aviz, dintre care: 
- ............ aviz favorabil; 



referă datele transmise: - 1 aviz favorabil cu obiecţiuni; 
- ………… avize nefavorabile. 

IV. Date specifice privind activitatea comisiei paritare în perioada la care se referă datele 
transmise 

4.1. În cadrul şedinţelor comisiei 
paritare, conform ordinii de zi a 
fiecărei şedinţe, în parte,au făcut 
obiectul discuţiilor: 

� propunerile membrilor comisiei paritare de măsuri 
destinate îmbunătăţirii activităţii sau instituţiei publice,  
 
X  măsurile privind pregătirea profesională a 
funcţionarilor publici,  
 
� propunerile privind flexibilizarea programului de lucru 
al funcţionarilor publici,  
 
� propunerile privind încheierea de acorduri colective,  
 
� rezultatele urmăririi realizării acordurilor colective,  
 
� aprobarea rapoartelor cu privire la respectarea 
acordurilor colective încheiate în condiţiile legii,  
� alte subiecte decât cele menţionate anterior,  

V. Date generale privind încheierea de acorduri colective şi aplicarea prevederilor acestora5 
5.1. În cadrul autorităţii sau instituţiei 

publice a fost semnat şi/sau se 
aplică prevederile unui acord 
colectiv? 

� DA6 
Data semnării acordului colectiv: ……….……… 
Perioada pentru care a fost semnat acordul colectiv: de la 
………….… până la …….……… 
 
X  NU  

5.2. În perioada la care se referă 
datele transmise au intervenit 
modificări ale clauzelor 
acordului colectiv? 

� DA7 
Data semnării actului adiţional la acordul colectiv: ….. 
 
� NU 

5.3. Acordul colectiv aplicat în cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice 
conţine prevederi referitoare la: 

� constituirea şi folosirea fondurilor destinate 
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, ca urmare a 
rezultatului negocierilor: 
     � la semnarea acordului colectiv iniţial 
     � la semnarea unui act adiţional ulterior 
� sănătatea şi securitatea în muncă, ca urmare a 
rezultatului negocierilor: 
     � la semnarea acordului colectiv iniţial 
     � la semnarea unui act adiţional ulterior 
� programul zilnic de lucru, ca urmare a rezultatului 

                                                 
5 Secţiunea V se va completa doar în situaţia în care în cadrul autorităţii sau instituţiei publice a fost semnat şi/sau se 
aplică prevederile unui acord colectiv, indiferent dacă respectivul acord colectiv a fost încheiat în perioada la care se 
referă datele transmise sau se aplică ca urmare a încheierii la o dată anterioară. 
6 În situaţia semnării, în perioada la care se referă datele transmise, a mai mult de un acord colectiv, se vor completa 
datele corespunzătoare fiecărui document în parte. La completarea datelor nu se vor include modificări ale clauzelor 
acordului colectiv înregistrate sub forma actelor adiţionale.  
7 În situaţia în care răspunsul este afirmativ, se vor completa în mod corespunzător data modificării actului 
administrativ de constituire a comisiei paritare, precum şi restul formularului; în situaţia înregistrării mai multor 
modificări în perioada la care se referă datele transmise, se vor completa datele corespunzătoare fiecărei modificări 
în parte. 



negocierilor: 
     � la semnarea acordului colectiv iniţial 
     � la semnarea unui act adiţional ulterior 
� perfecţionarea profesională, ca urmare a rezultatului 
negocierilor: 
     � la semnarea acordului colectiv iniţial 
     � la semnarea unui act adiţional ulterior 
� protecţia persoanelor alese în organele de conducere 
ale organizaţiilor sindicale sau desemnate ca 
reprezentanţi ai funcţionarilor publici, ca urmare a 
rezultatului negocierilor: 
     � la semnarea acordului colectiv iniţial 
     � la semnarea unui act adiţional ulterior 
 
� alte subiecte decât cele menţionate anterior 

5.4. Semnatarii acordului colectiv din 
partea funcţionarilor publici au 
fost desemnaţi: 

� de către organizaţia sindicală reprezentativă a 
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice 
� prin acord între organizaţiile sindicale reprezentative 
ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice 
 
� prin vot, de către funcţionarii publici 

5.5. Au fost înregistrate solicitări de 
constatare a nulităţii acordului 
colectiv? 

� DA 
 
� NU 

5.6. Au fost înregistrate sentinţe 
judecătoreşti având ca obiect 
constatarea nulităţii acordului 
colectiv? 

� DA 
 
� NU 

5.7. Au fost sesizate situaţii de 
neexecutare a acordului 
colectiv/de neîndeplinire a 
obligaţiilor asumate de către 
părţile semnatare ? 

� DA, sesizările venind din partea: 
     � autorităţii sau instituţiei publice, în calitate de parte 
semnatară a acordului colectiv 
     � reprezentanţilor funcţionarilor publici, în calitate de 
parte semnatară a acordului colectiv 
     � funcţionarilor publici, în calitate de beneficiari de 
drepturi şi deţinători de obligaţii în aplicarea acordului 
colectiv 
 
� NU 

 
 

 

 


