
  
 

APROBAREA SECTOARELOR DE 
NEGOCIERE COLECTIVĂ 

APPROVAL OF THE COLLECTIVE 
BARGAINING SECTORS 

Guvernul României a adoptat recent un act 
normativ de interes pentru angajatori, respectiv 
Hotărârea de Guvern nr. 171/2023 privind 
stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a 
codurilor CAEN aferente acestora  
(„HG 171/2023”), care tocmai a fost publicată în 
Monitorul Oficial în data de 07.03.2023.  

The Romanian Government has recently adopted a 
regulatory act of interest to employers, namely 
Government Decision no. 171/2023 establishing 
the collective bargaining sectors and the 
corresponding NACE codes, which has just been 
published in the Official Gazette on 07.03.2023 
(“GD 171/2023”). 

• HG 171/2003 stabilește un număr de 58 de 
sectoare de negociere colectivă, prin 
raportare la codurile CAEN prevăzute de 
legislația aplicabilă. 

• GD 171/2023 establishes a number of 58 
collective bargaining sectors, by reference 
to the NACE codes provided in the 
applicable legislation.            

• Încadrarea într-un sector de negociere 
colectivă se realizează conform codului 
CAEN principal de activitate. 

• The inclusion in a collective bargaining 
sector is made according to the main 
NACE code. 

• În cazul în care unele activități se regăsesc 
în mai multe sectoare de negociere 
colectivă, angajatorii pot solicita 
încadrarea într-unul dintre aceste sectoare, 
dacă au codul CAEN principal într-unul 
dintre sectoarele respective.  

• To the extent that certain activities fall 
under the scope of several collective 
bargaining sectors, the employers may 
request the inclusion in one of these sectors 
if the main NACE Code covers one of the 
relevant sectors. 

• Procedura de încadrare a unității în 
sectoarele de negociere colectivă conform 
celor de mai sus urmează să fie aprobată 
prin ordin al ministrului responsabil cu 
dialogul social, în termen de 10 zile de la 
data intrării în vigoare a HG 171/2023. 

• The procedure for the inclusion of a legal 
entity in the collective bargaining sectors 
as per the above is to be approved within 
10 days as of the effective date of GD 
171/2023 by order of the minister 
responsible with social dialogue. 

Dacă sunt necesare clarificări în legătură cu cele de 
mai sus, vă rugăm să nu ezitați să contactați 
persoanele dumneavoastră de contact din cadrul 
Bondoc și Asociații sau să ne scrieți la 
office@bondoc-asociatii.ro.  

If you need any clarification in relation to the 
above, please do not hesitate to contact your usual 
contacts within Bondoc și Asociații or write us at 
office@bondoc-asociatii.ro.  

Contacte 

 
Mihaela Bondoc 

Partner 

T +40 31 224 8400   

Contacts 

 
Daniela Gladunea 
Managing Counsel 

T +40 31 224 8400  

Toate cele bune! 

BONDOC ȘI ASOCIAȚII 
Strada Londra 34 | 011764 București 

Această comunicare electronică nu reprezintă sfat 
juridic și nu susține idea că instanțele din România 
vor da interpretări în sensul opiniilor exprimate mai 
sus.  

Best regards! 

BONDOC ȘI ASOCIAȚII 
34 Londra Street | 011764 Bucharest 

The present e-note does not represent legal advice. It 
does not support the idea that the Romanian courts 
will necessarily follow the opinions expressed herein. 
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