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Raport asupra activităţii Comisiei de Dialog Social Vâlcea 
în anul 2018 

 
 

Activitatea Comisiei Judeţene de Dialog Social Vâlcea  s-a desfăşurat 
în conformitate prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, în 12 
şedinţe  ordinare după cum urmează: 
 

Data 

şedinţei 

comisiei 

de 

dialog 

social 

Ordinea de zi 

Rezumatul concluziilor sau al 

eventualelor rezoluţii 
Punct propus Iniţiator 

1 2 3 4 

30.01. 

2018 

1 Negocierea Contractului 

colectiv de muncă la 

nivelul CET Govora SA 

 

CNS Cartel 

ALFA Vâlcea 

În urma discuțiilor au rezultat 

următoarele concluzii: 

- Patronatul doreşte începerea 

procesului de negociere a 

contractului colectiv de muncă în 

condiţiile legii; 

- Sindicatele din cadrul CET 

Govora SA trebuie să respecte 

prevederile legale privind 

reprezentativitatea şi să prezinte 

aceste dovezi patronatului; 

- ITM Vâlcea va asigura suportul 

legislativ şi imparţialitatea 

necesare negocierilor în 

conformitate cu atribuţiile pe 

care le are. 

2. Proiectul de modificare 

a Legii dialogului social 

nr. 62/2011 şi proiectul de 

modificare a HG 

1260/2011 privind 

sectoarele de activitate 

stabilite conform Legii 

dialogului social nr. 

62/2011 

 

Ministerul 

Consultării 

Publice şi 

Dialogului 

Social 

Proiectele de acte normative au fost 

transmise partenerilor sociali şi 

dezbătute în cadrul şedinţei. A fost 

formulată o propunere de către Federaţia 

Silva, înregistrată cu nr. 1348/2018 pe 

care o anexăm prezentului raport. 

3. Diverse 

 

Instituţia 

Prefectului 

Vâlcea 

S-a dezbătut probleme organizatorice 

legate de tematica viitoarelor întâlniri 

ale comisiei. 

08.02. 

2018 

1 Situația comasării 

unităților de învățământ la 

nivelul unităților 

administrativ teritoriale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

În urma discuțiilor au rezultat 

următoarele concluzii: 

- Reprezentanții sindicatelor din 

învățământ au susținut că Inspectoratul 



din județul Vâlcea 

 

Şcolar Judeţean Vâlcea a avizat 

propunerea de rețea școlară din 

municipiul Rm. Vâlcea fără să parcurgă 

toți pașii prevăzuți de O.M.E.N. nr. 

5472/2017, respectiv nu a prezentat cu 

claritate criteriile avute în vedere la 

emiterea avizului conform, astfel cum 

sunt reglementate în art. 25 din 

O.M.E.N. nr. 5472/2017, în primul rând 

criteriul calității educaţiei furnizate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, 

calitate care trebuie corelată cu 

standardul naţional de 

acreditare/evaluare periodică, conform 

prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 87/2006, şi ale H.G. nr. 

21/2007 privind aprobarea Standardelor 

de acreditare şi de evaluare periodică a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 - I.S.J. Vâlcea ar fi trebuit să 

dispună activităţi de monitorizare şi 

control al spaţiilor de învăţământ în care 

unităţile de învăţământ rezultate în urma 

procesului de reorganizare urmează să 

funcţioneze privind îndeplinirea 

cerinţelor din standardele de 

autorizare/acreditare aprobate prin H.G. 

nr. 21/2007; 

 - reprezentanții corpului didactic 

de la Liceul Tehnologic “HENRI 

COANDĂ” au susținut că I.S.J. Vâlcea 

nu a întocmit și prezentat o analiză 

comparativă între liceele din municipiu, 

având la bază îndeplinirea criteriilor din 

O.M.E.N. nr. 5472/2017; 

  - s-a reproşat I.S.J. Vâlcea că nu 

a fost suficient de transparent la 

emiterea avizului conform pentru 

rețeaua școlară din municipiul Râmnicu 

Vâlcea; 

 - reprezentanții sindicatelor 

reprezentative au afirmat că nu sunt de 

acord cu reorganizarea niciunei unități 

școlare din municipiul Râmnicu Vâlcea; 

 - reprezentanții patronatelor au 

susținut necesitatea corelării ofertelor 

educaționale cu cerințele pieței muncii, 

insistând pe dezvoltarea învățământului 

profesional, în special a celui dual. 

Ministerul Afacerilor Interne a fost 

informat asupra situaţiei unităţilor 

şcolare şi a discuţiilor purtate în cadrul 

şedinţei cu adresa nr. 1635/12.02.2018. 



22.03. 

2018 

1 Propuneri de amenajări 

rutiere privind creşterea 

siguranţei participanţilor 

la trafic pe drumul 

naţional DN 64, Drăgăşani 

- Rm. Vâlcea, pe sectorul 

cu 4 benzi cuprins între 

km 107+800 (intersecţie 

Platforma Oltchim) şi km 

114+270 (intersecţie cu 

DN 67 - Troianu) 

 

CNS“Cartel 

ALFA” filiala 

Vâlcea 

Dezbaterile de la acest punct au vizat 

următoarele: 

- numărul şi cauzele accidentelor 

rutiere produse pe sectorul de drum DN 

64 km 106-km 113, precum şi trendul 

acestora; 

 -  sectoarele de drum cu risc 

accidentogen ridicat; 

 - amenajările rutiere posibile 

pentru creşterea siguranţei 

participanţilor la trafic; 

 - fondurile şi avizele necesare 

lucrărilor de amenajări rutiere pe 

sectorul cu 4 benzi cuprins între km 

107+800 (intersecţie Platforma Oltchim) 

şi km 114+270 (intersecţie cu DN 67 - 

Troianu); 

 - analiza posibilităţii de creşterea 

vitezei de circulaţie pe anumite sectoare 

ale DN 64. 

2.Diverse 

 

Instituţia 

Prefectului 

Vâlcea 

La acest punct s-a discutat despre: 

- traficul de pe DN 7 principalul 

drum  care traversează judeţul 

Vâlcea (Piteşti-Rm. Vâlcea- 

Sibiu); 

- situaţia alunecărilor de teren din 

zona Berbeşti. 

26.04. 

2018 

1 Valorile de patrimoniu 

cultural vâlcean – 

elemente de identitate 

naţională şi europeană  

 

Confederaţia 

Naţională a 

Patronatului 

Român 

“C.N.P.R.” 

Filiala Vâlcea 

Dezbaterile de la acest punct au vizat 

următoarele: 

- numărul mare, de 26 mănăstiri 

şi schituri care se găsesc pe teritoriul 

judeţului Vâlcea şi care fac parte din 

patrimoniul religios şi laic; 

- valoarea inestimabilă pentru 

cultura românească a monumentelor 

istorice din judeţil Vâlcea, unele având 

şi recunoaştere internaţională 

(UNESCO); 

-    judeţul Vâlcea care este 

înscris în Lista monumentelor istorice 

cu  un număr de 800 de coduri, care 

cuprind monumente istorice şi de artă, 

ansambluri de arhitectură împreună cu 

componentele lor şi situri arheologice 

aparţinând unor culturii diferite; 

 - posibilităţi de promovare a 

valorilor de patrimoniu din judeţ; 

 - activitatea centrelor de 

informare turistică din judeţul Vâlcea. 

2.Diverse 

 

Instituţia 

Prefectului 

Vâlcea 

La acest punct s-a discutat despre stadiul 

în care se află propunerea de canonizare 

a Marincăi Brâncoveanu. 

24.05. 

2018 

1 Accidentele de muncă 

înregistrate la ITM Vâlcea 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Dezbaterile s-au referit la: 

- Sectoarele şi ocupaţiile unde au 



în anul 2017 şi accidentele 

de muncă din anul 2018 

înregistrate şi comunicate 

 

Muncă 
Vâlcea 

apărut cele mai multe accidente de 

muncă; 

- Modul în care s-a modificat 

portretul robot pentru accidentatul în 

muncă în anul 2018 faţă de anul 

2017; 

- Numărul crescut al accidentelor de 

traseu înregistrate; 

- Corelaţia dintre vârsta şi vechimea 

în muncă a accidentatului. 

2.Diverse 

 

Instituţia 

Prefectului 

Vâlcea 

La acest punct s-au stabilit temele care 

se vor afla pe ordinea de zi a şedinţei  

Comisiei de Dialog Social din luna 

iunie.. 

28.06. 

2018 

1 Învăţământul dual – 

formă de organizare a 

învăţământului tehnic şi 

profesional 

 

“C.N.P.R.” 

Filiala Vâlcea 

Dezbaterile s-au referit la: 

- Procesul de autorizare şi acreditare a 

unităţilor de învăţământ dual din judeţul 

Vâlcea; 

- Avantajele pe care învăţământul dual 

le oferă elevilor: bursa profesională, 

bursa de la operatorul economic, 

decontarea cheltuielilor de transport şi 

facilităţi de cazare etc. 

- Admiterea în învăţământul dual; 

- Contractul de parteneriat dintre 

operatorii economici, unitatea de  de 

învăţământ dual şi unitatea administrativ 

teritorială; 

- Drepturile şi responsabilităţile 

operatorilor economici; 

- Obligaţiile elevilor; 

- Modificarea prevederilor legislative 

în sensul includerii în contractele de 

parteneriat a unor prevederi referitoare 

la obligaţia elevului care a beneficiat de 

învăţămăntul dual să lucreze o perioadă 

determinată de timp la operatorul 

economic cu care are încheiat contractul 

(de ex. o clauză asemănătoare cu cele 

din contractele de şcolarizare ale MAPN 

şi MAI). 

2. Ucenicia la locul de 

muncă, oportunităţi de 

finanţare 

 

“C.N.P.R.” 

Filiala Vâlcea 

La acest punct s-au discutat 

următoarele: 

- beneficiile legale de care beneficiază 

agenţii economici care angajează 

ucenici; 

- clauzele specifice contractului de 

ucenicie; 

- durata şi desfăşurarea programul de 

ucenicie; 

- demersurile pe care trebuie să le facă 

persoanele care doresc să devină 

ucenici. 

24.07. 1 Telemunca – prevederi ITM  Vâlcea Dezbaterile s-au referit la: 



2018 legislative 

 

- Locurile de muncă unde se pot aplica 

prevederile Legii nr. 81/2018 privind 

regelementarea activității de telemuncă; 

- Obligațiile specifice ale 

telesalariatului și ale angajatorului în 

cazul acestor contracte de muncă; 

- Programul de lucru al telesalariatului; 

- Modul în care se realizează 

comunicarea înte angajat și angajator în 

cadrul contractelor de telemuncă. 

2. Diverse 

 

Instituția 

Prefectului 

Județului  

Vâlcea 

La acest punct s-a stabilit ca în ședința 

din luna august să se discute despre 

modificările legislative referitoare la 

sistarea ajutorului social în cazul în care 

asistatul refuză un loc de muncă. 

28.08. 

2018 

1 Solicitările angaja-ților 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea în 

vederea respectării 

prevederi-lor Legii nr. 

153/2017 cu modifi-cările 

și completările ulterioare, 

precum și a HG nr. 

153/2018 

 

CNSLR 

FRATIA 

Filiala Vâlcea 

Dezbaterile s-au referit la identificarea 

posibilităţilor legale pentru ca un număr 

de aproximativ 300 de salariaţi să fie 

plătiţi pentru asigurarea continuităţii 

activităţii în zilele de sâmbătă şi 

duminică, spor care nu se încadrează în 

cuantumul maxim de 30% conform 

prevederilor art. 25 din Legea nr. 

153/2017. 

În concluzie s-a stabilit ca reprezentanţii 

sindicatelor să formuleze o propunere de 

modificare legislativă pentru înaintarea 

acesteia către ministerul de resort şi 

necesitatea unui dialog deschis între 

sindicate şi conducerea DGASPC 

Vâlcea pentru rezolvarea acestor 

probleme. 

Conform celor stabilite sindicatele au 

înaintat cu adresa nr. 34/2018 (anexată 

prezentului raport) propunerile pentru 

modificarea art. 25 din Lg. 153/2017. 

2. Modificări legislative 

privind acordarea 

ajutorului social 

 

AJPIS Vâlcea A fost prezentată Lg. nr. 192/2018 

pentru modificarea şi completarea Lg. 

nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat şi s-a discutat despre evoluţia 

numărului de beneficiari de ajutor social 

de la nivelul judeţului Vâlcea în 

perioada 2011-2018, situaţia pe 

localităţi ca pondere în funcţie de 

populaţie şi sumele achitate. 

3. Competenţele Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Vâlcea în 

acordarea ajutorului social 

 

AJOFM  

Vâlcea 

Discuţiile s-au referit la: 

-obligaţiile persoanelor apte de muncă 

care nu realizează venituri de a se 

înregistra în evidenţa AJOFM, de a nu 

refuza un loc de muncă şi de a participa 

la cursuri de formare profesională; 

- informarea şi consilierea persoanelor 

beneficare de ajutor social pentru 

integrare în piaţa muncii; 



- stimulente acordate şomerilor la 

încadrarea în muncă. 

4. Diverse 

 

Instituția 

Prefectului 

Județului  

Vâlcea 

La acest punct de pe ordinea de zi, 

reprezentantul Casei Judeţene de Pensii 

Vâlcea a prezentat o parte din 

modificările pe care proiectul „Legii 

privind sistemul public de pensii” le 

conţine. De asemenea a informat că 

acest proiect de lege poate fi consultat 

pe pagina de internet a Casei Judeţene 

de Pensii Vâlcea şi a solicitat ca 

reprezentanţii sindicatelor şi 

patronatelor să formuleze şi să înainteze 

CJP Vâlcea în scris, propuneri care 

vizează acest proiect de lege. 

25.09. 

2018 

1 Drepturile şi obligaţiile 

angajatului şi 

angajatorului potrivit 

prevederilor Legii nr. 

53/2003 codul muncii, 

republicată cu modificările 

şi completările  ulterioare 

 

ITM Vâlcea Dezbaterile de la acest punct de pe 

ordinea de zi s-au referit la: 

- completarea registrului de 

evidenţă al salariaţilor; 

- modul de efectuare a 

instructajului privind protecţia 

muncii la angajarea zilierilor; 

- cazurile de muncă la negru 

identificate la nivelul judeţului. 

2. Diverse 

 

Instituția 

Prefectului 

Județului  

Vâlcea 

S-a stabilit ca în ședința din luna 

octombrie să se discute despre 

decontarea cheltuielilor pentru naveta la 

şi de la locul de muncă a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic 

auxiliar din învăţământul preuniversitar 

de stat din judeţul Vâlcea 

22.10. 

2018 

1 Decontarea cheltuielilor 

pentru naveta la şi de la 

locul de muncă a cadrelor 

didactice şi a personalului 

didactic auxiliar din 

învăţământul 

preuniversitar de stat din 

judeţul Vâlcea 

 

C.N.S.L.R.-

FRĂŢIA - 

filiala Vâlcea 

Dezbaterile de la acest punct de pe 

ordinea de zi s-au referit la: 

- Restanţele întregistrate în cazul  

unui număr de 8 autorităţi locale la 

decontarea cheltuielilor cu naveta 

cadrelor didactice pentru anul şcolar 

2017-2018; 

- Valoarea sumelor restante la 

nivelul judeţului Vâlcea care reprezintă 

16 % din totalul cheltuielilor pentru 

decont navetă cadre didactice; 

- Faptul că sunt localităţi unde s-au 

achitat în ultima lună o parte din 

restanţe cum ar fi Boişoara  şi Brezoi şi 

altele în care cadrele didactice au 

solicitat în justiţie achitarea 

contravalorii navetei. 

29.11. 

2018 

1 1918 evenimente 

economice din secolul 

trecut şi 100 de „Intel” 

previziuni pentru deceniul 

viitor – 2018-2028 

 

C.P.I.S.C 

filiala Vâlcea 

Ședința a avut un caracter aparte, prin 

dimensiunea festivă a temei prezentate 

înainte de celebrarea Marii Uniri de la 

1918 fiind deschise prin intonarea 

imnului de stat „Deşteaptă-te române”. 

Dezbaterile de la acest punct de pe 



ordinea de zi s-au referit la importanţa 

cunoaşterii diverselor evenimente 

social-economice din perioada 1918-

2018 petrecute la nivelul judeţului 

Vâlcea şi la nivel naţional. 

2.Diverse 

 

Instituția 

Prefectului 

Județului  

Vâlcea 

Domnul Florian Marin, Prefect al 

judeţului Vâlcea a lansat invitaţia către  

membrii Comisiei de Dialog Social şi 

către toţi vâlcenii de a participa în data 

de 1 decembrie la festivităţile prilejuite 

de sărbătorirea Marii Uniri. 

19.12. 

2018 

1 Aprecierea parti-

cipanţilor la CDS la nivel 

de Prefectură a eficienţei 

dialogului social. 

Completare chestionar  

 

Ministerul 

Muncii şi 

Justiției 

Sociale  

 

Au fost prezentate: adresa primita de la 

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nr. 

3634/AMR/855/DDS/2018 şi 

chestionarul UGIR pentru evaluarea 

eficienţei dialogului social şi civic. 

Discuţiile au vizat adresabilitatea 

chestionarului (autorităţi locale şi 

inspectorate şcolare). 

2. 100 de predicţii 

economice pentru deceniul 

viitor 

 

C.P.I.S.C 

filiala Vâlcea 

Dezbaterile de la acest punct de pe 

ordinea de zi s-au referit la: 

- importanţa activităţilor de cercetare 

ştiinţifică mai ales în domenii ca 

robotica, managementul datelor 

informatice şi transformarea acestora 

în infografice 3D şi realitate virtulă; 

- infrastructura şi transportul viitorului; 

- dezvoltarea maşinilor inteligente; 

- profesiile şi meseriile viitorului; 

- aptitudinile angajatului pentru munca 

viitorului. 

 

 

SUBPREFECT, 
      AURORA GHERGHINA 

 
 

     ŞEF SERVICIU,    
     Laurenţiu PAPA  

    Consilier, 
Roxana Iliescu 

 


