
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

O R D I N U L nr..<V̂ rf 
din 

privind reorganizarea Comisiei de Dialog Social, care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 

Analizând propunerile Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice 
şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, 
prezentate cu Referatul nr. 4643/20/1 din 15.03.2021; 

Ţinând cont de : 
r 

- Hotărârea de Guvern nr. 202/2021 privind numirea domnului 
Cimpoeşu Iulian în funcţia de prefect al judeţului Suceava; 

- Hotărârea de Guvern nr. 270/2021 privind numirea domnului 
Prorociuc Daniel în funcţia de subprefect ai judeţului Suceava; 

- Hotărârea de Guvern nr. 271/2021 privind numirea domnului Saiup-
Rusu Alexandru-Marian în funcţia de subprefect al judeţului Suceava; 

- Ordinului Prefectului Judeţului Suceava 122/05.03.2021 privind 
stabilirea atribuţiilor principale ale subprefecţilor şi delegarea către aceştia a 
unor atribuţii ale prefectului; 

- Ordinului MAI nr.II/508 din 11.02.2021, privind numirea domnului 
Comisar şef Florin Constantin POENARI, ca împuternicit şef al Inspectoratului 
de Politie Judeţean Suceava; r / / 

- schimbările intervenite în conducerea unor instituţii deconcentrate la 
nivelul judeţului Suceava; 

- adresa nr. 398/DDS din 04.01.2021 a Direcţiei de Dialog Social din 
cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cu privire la lista actualizată a 
confederaţilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional care pot 
desemna membrii în Comisiile de Dialog Social; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 62/2011 - Legea Dialogului Social, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 



în temeiul prevederilor art. 275, alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codui administrativ, vă rugăm să aprobaţi Proiectul de ordin pentru 
reorganizarea Comisiei de Dialog Social, care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 

O R D I N : 

Art, 1. Se reorganizează Comisia de Dialog Social, formată din 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale, sindicate şi patronate, 
componenţa acesteia fiind prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art, 2. Se aprobă componenţa Secretariatului tehnic al Comisiei de 
Dialog Social în componenţa prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3, Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Comisiei de Dialog Social conform Anexei nr, 3, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 4. La data emiterii prezentului ordin se abrogă prevederile 
Ordinului nr. 134/24.03.2017, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

Art. 5. Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi 
Aplicarea Apostilei al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava va comunica 
prezentul Ordin persoanelor şi instituţiilor interesate. 



ANEXA Nr. 1 la Ordinul nr. din 

TABEL NOMINAL 

cuprinzând membrii Comisiei de Dialog Social, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, sindicatelor şi patronatelor, constituită 

la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia /Instituţia ce o reprezintă 

COORDONARE PE PRINCIPIUL COPREŞEDINŢIEI 
1 Iulian Cimpoeşu Prefect Instituţia Prefectului - judeţul 

Suceava 
2 Gheorghe Flutur Preşedinte Consiliul Judeţean Suceava 

A REPREZENTANŢI AI PREFECTUL 
DECONCENTRATE ŞI ALE CELORLA 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CE 

UI ŞI AI INSTITUŢIILOR PUBLICE 
lLTE ORGANE DE SPECIALITATE ALE 
NTRALE DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

3 Prorociuc Daniel Subprefect Instituţia Prefectului - judeţul Suceava 
4 Salup-Rusu 

Alexandru-Marian 
Subprefect Instituţia Prefectului - judeţul Suceava 

5 Barbă Neculai Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Suceava 
6 Creţu Silviu-

Cristinel 
Vicepreşedinte Consiliul judeţean Suceava 

Funcţia Instituţia ce o reprezintă 
7 Romeo Butnariu Inspector şef Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 
8 Maria Simona 

Sofroni 
Director executiv Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Suceava 
9 Dan lonuţ 

Adom niţei 
Director executiv Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială Suceava 
10 Constantin Boliacu Director executiv Casa Judeţeană de Pensii Suceava 
11 Georgeta Nadia 

Creţuieac 
Director executiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Suceava 
12 Florin Constantin 

Poenari 
Inspector Şef Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava 

13 Mihai Lungu Inspector şef Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Suceava 

14 Costică Ghiaţă Inspector şef Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
"Bucovina" Suceava 

15 Petrică Ropotă Şef administraţie Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava 

16 Mugurel Anton Comandant Centrul Militar Judeţean Suceava 
17 Mihai Găşpărel Inspector şef Garda Forestieră Suceava 
18 Sorin Ciobanu Director executiv Direcţia Silvică Suceava 
19 Maria Mădălina 

Nistor 
Director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava 
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20 Adriana Angela 
Iordache 

Comisar şef Garda Naţională de Mediu - Serviciul 
Comisariatul Judeţean Suceava 

21 Tudorel Titianu Comisar şef 
adjunct 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorului Suceava 

22 Elena Claudia Gogu Director executiv Direcţia pentru Agricultură Suceava 
23 Delia Moldoveanu Director executiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru 

Agricultură-Centrul Judeţean Suceava 
24 Andrei-Alexandru 

Morosan 
Director executiv Oficiul Judeţean pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale Suceava 
25 Mihai Voloşeniuc Director executiv Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Suceava 
26 Marius Costel 

Bodnariuc 
Şef agenţie Agenţia Suceava a Autorităţii Rutiere 

Române 
27 Grigore Bocanci Inspector şcolar 

general 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava 

28 Daniel Nicolae 
Davidel 

Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Suceava 

29 Aurel Buzincu Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava 
30 Dinu Sădean Director executiv Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană 

Suceava 
31 Cristi Victor Bleorţu Preşedinte 

director general 
Casa de Asigurări de Sănătate Suceava 

32 Daniela Stirbu Director executiv Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 
B REPREZENTANŢI AI SINDICATELOR 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Organizaţia sindicală/patronală ce o 
reprezintă 

1 Corneliu Traian 
Pădureţ 

Preşedinte Filiala C.N.S. „Cartel ALFA" - membru 
titular 

2 Sonia Cuseac Reprezentant Filiala C.N.S. „Cartel ALFA" - membru 
supleant 

3 Iordănel Secrieru Preşedinte B.N.S.- membru titular 
4 Aleodor Nichifor Vicepreşedinte B.N.S, - membru supleant 
5 Gabriel Vasilică 

Buliga 
Preşedinte Uniunea judeţeană C.N.S.L.R. „FRĂŢIA"-

membru titular 
6 Alina Ciomârtan Reprezentant Uniunea judeţeană C.N.S.L.R. „FRĂŢIA"-

membru supleant 
7 Dumitru Irimia Preşedinte C.S.D.R. (U.J.S.L. Suceava) - membru 

titular 

8 Toader Pâţu Vicepreşedinte C.S.D.R. (U.J.S.L. Suceava) - membru 
supleant 

9 Grab Liviu Reprezentant C.S.N. „MERIDIAN" - membru titular 
10 Gaza Vasilica Iulian Reprezentant C.S.N. „MERIDIAN" - membru supleant 
C REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR PATRONALE 

1 •liana 
Aghiorghicesei 

Preşedinte CNIPMMR(Consiliul Naţional al 
întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România) 
- membru titular 
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2 Rareş Hrestic Reprezentant CNIPMMR(Consiiiui Naţional al 
întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România) 
- membru supleant 

3 Dana Neamţu Reprezentant Confederaţia Patronale „CONCORDIA" -
membru titular 

4 Gabi Neamţu Reprezentant Confederaţia Patronale „CONCORDIA" -
membru supleant 

5 Ovidiu Ilisei Preşedinte UGIR Suceava (Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România) - membru 
titular 

6 Viorel Nechifor Secretar General UGIR Suceava (Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România) - membru 
supleant 

7 Mihai Voicu Reprezentant C.N.P.R. Suceava - membru titular 
8 Marcel Florin 

Vatamaniuc 
Reprezentant C.N.P.R. Suceava - membru supleant 

9 Nicolaie Preutesei Vicepreşedinte FJIPMM Iaşi - membru titular 
10 Mihai Pânzaru Membru FJIPMM Iaşi - membru supleant 
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ANEXA Nr. 2 la Ordinul nr. ^ din 

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 

1 Gemeniuc Andrei-
Valentin 

Consilier, Compartimentul 
Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate 

2 Ţolescu Teodor-Emil Consilier, Compartimentul 
securitate date şi tehnologia 
informaţiei 

3 Stan Alina Consilier, Compartimentul 
Dezvoltare Economică şi Programe 



Anexa Nr. 3 la Ordinul nr. din 

REGULAMENTUL 
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA 

COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 
LA NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Dialogul social în înţelesul Legii dialogului social nr. 62/2011 are 
semnificaţia procesului voluntar prin care partenerii sociali se informează se 
consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes 
comun. 

2. Partenerii sociali - sindicate sau organizaţii sindicale , angajatori ori 
organizaţii patronale precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 
care interacţionează în procesul de dialog social. 

3. Informare - transmiterea de date de către angajator către sindicat 
sau, după caz, către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, pentru a le permite să se 
familiarizeze cu problematica dezbaterii şi să o examineze în cunoştinţă de 
cauză. 

4. Consultare - schimbul de opinii în cadrul dialogului social. 
5. Negociere colectivă - negocierea dintre angajator sau organizaţia 

patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, 
după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu 
dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes 
comun. 

6. Dialog social tripartit - dialogul desfăşurat între sindicate sau 
organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale şi autorităţi ale 
administraţiei publice. 

7. Conflict de muncă - conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind 
interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate 
din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. Conflictele de muncă 
pot fi colective sau individuale. 

8. Conflict colectiv de muncă - conflictul de muncă ce intervine între 
angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea 
negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă. 

9. Reprezentativitate - atribut al organizaţiilor sindicale sau patronale 
dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener 
social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social 
instituţionalizat. 
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10. Organizaţie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federaţie 
sau confederaţie sindicală. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în 
scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele 
colective şi individuale de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi. 

11. Patron - persoană juridică înmatriculată, persoană fizică autorizată 
potrivit legii sau persoană care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune 
în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii 
de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată. 

12. Sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul 
apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi 
sociale în relaţia cu angajatorul. 

13. Secretariatul tehnic - secretariatul comisiei de dialog social cu rol în 
convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia, întocmirea şi comunicarea 
ordinei de zi, difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei, 
redactarea minutei pentru fiecare şedinţă, precum şi transmiterea acesteia 
ministrului delegat pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice. 

14. La nivelul judeţului Suceava se constituie şi va funcţiona Comisia de 
Dialog Social formată din reprezentanţii administraţiei publice locale, 
reprezentanţii organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative 
la nivel naţional. 

15. Comisia de Dialog Social de la nivelul judeţului Suceava are caracter 
consultativ. 

16. Activitatea Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului Suceava 
vizează, în special următoarele : 

a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie , 
organizaţii patronale şi organizaţii sindicale, care să permită o informare 
reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al 
administraţiei sau a partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de 
pace şi stabilitate socială; 

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor 
legislative sau de altă natură cu caracter economico - social; 

c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice de la 
nivelul judeţului Suceava asupra cărora partenerii sociali convin să discute. 
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II. COMPONENŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DE LA 
NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

Din cadrul Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Suceava fac 
parte: 

1. Reprezentanţi ai administraţiei publice locale 
- Prefectul judeţului Suceava, 
- Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; 
- Reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale în teritoriu; 

2. Reprezentanţii partenerilor sociali 
- Câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale reprezentative la 

nivel naţional, conform copiilor hotărârilor judecătoreşti definitive depuse la 
secretariatul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

- Câte un reprezentant al fiecărei confederaţii patronale reprezentative la 
nivel naţional conform copiilor hotărârilor judecătoreşti definitive depuse la 
secretariatul Comisiei de Dialog Social constituite la nivelul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional vor 
desemna câte un membru titular şi câte un membru supleant din structurile 
proprii de la nivelul judeţului. 

Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel 
naţional sunt membri de drept ai Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul 
judeţului. 

3. Experţi - organizaţiile sindicale şi patronale pot fi asistate de experţi, 
în funcţie de tematică, care vor participa în baza unui mandat; 

4. Invitaţi - la propunerea preşedintelui Comisiei de Dialog Social, 
plenul comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. 
In cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanţilor altor instituţii 
publice, preşedintele Comisiei de Dialog Social are obligaţia de a~i invita la 
şedinţele comisiei; 

5. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava -
invitat ca reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
pentru asigurarea asistenţei metodologice . 
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III. FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DE LA 
NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

1. Comisia de Dialog Social constituită la nivelul judeţului Suceava poate 
aproba înfiinţarea unor subcomisii de dialog social la nivelul localităţilor din 
judeţ. Modalitatea de constituire şi funcţionare a acestor subcomisii se 
stabileşte în plenul Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului Suceava. 

2. Preşedinţia comisiei, în baza principiului copreşedinţiei, este asigurată 
de Prefectul judeţului Suceava şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava. 

3. Secretariatul Tehnic al Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului 
Suceava se asigură de Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului 
Suceava va transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice în termen de 5 zile lucrătoare, Ordinul Prefectului privind 
orice modificare a componenţei comisiei. 

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Dialog Social are următoarele atribuţii: 
convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia ; 
transmiterea raportării lunare şi minuta de şedinţă conform Legii 

nr. 62/2011, precum şi a Anexei 1 din metodologia privind activitatea 
Secretariatului Tehnic; 

minuta întocmită după şedinţa CDS va fi transmisă în format 
electronic în 5 zile de la data şedinţei şi după aprobarea acesteia în următoarea 
şedinţă a CDS, va fi retransmisă, prin Poşta Militară la MMFPSPV, Direcţia de 
Dialog Social. 

comunică prezenţa la CDS; 
întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; 
informează Direcţia de Dialog Social din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în cazul neparticipării 
partenerilor sociali la CDS precum şi motivul acesteia; 

coordonează modul de desfăşurare a CDS şi aduce la cunoştinţa 
Direcţiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice disfuncţionalităţile în organizarea şi activitatea 
CDS; 

solicită Direcţiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asistenţă metodologică în 
vederea bunei funcţionări a CDS; 

urmăreşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru buna 
desfăşurare a CDS; 

transmite observaţiile şi propunerile formulate în cadrul CDS cu 
privire la subiectele de pe ordinea de zi a CDS; 
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monitorizează şi îndrumă metodologic membrii CDS în vederea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege; 

centralizează şi transmite propunerile formulate de participanţi în 
vederea îmbunătăţirii activităţii CDS precum şi propuneri proprii; 

comunică motivaţia în situaţia în care nu s-a ţinut şedinţa lunară 
a CDS. 

Procesele verbale ale şedinţelor vor fi avizate de către 
subprefect şi aprobate de către prefect. 

4. Comisia de Dialog Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este 
necesar, în baza unei convocări făcută de unul din copreşedinţii comisiei. 

Convocarea membrilor comisiei, comunicarea ordinii de zi şi a 
documentelor de lucru se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea 
datei de desfăşurare a lucrărilor comisiei. 

Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului 
comisiei. 

5. Copreşedinţii comisiei pot convoca şedinţe extraordinare ale Comisiei 
de Dialog Social de la nivelul judeţului Suceava pentru dezbaterea unor 
probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali. 

6. Şedinţele Comisiei de Dialog Social nu necesită întrunirea unui cvorum, 
prezenţa partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind 
respectată dacă a fost făcută în termen legal. 

7. Copreşedinţii Comisiei de Dialog Social vor pune la dispoziţia 
partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare elaborării unui punct de 
vedere argumentat. 

Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră 
acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la 
şedinţele comisiei la care au fost invitaţi să participe. 

La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului 
normativ sau a altor proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat, în 
termen de 5 zile de la data şedinţei comisiei. 

Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire Ia actele 
normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului 
Comisiei de Dialog Socială în forma scrisă, după modelul : text iniţial 
- propunere de modificare - motivare. 

8. După fiecare şedinţă Secretariatul Tehnic al Comisiei de Dialog Social 
întocmeşte o minută, care este difuzată partenerilor sociali, în şedinţa 
următoare, spre aprobare. 

Minuta respectivă este transmisă şi secretarului de stat din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
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9. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui 
colective de lucru, cu participarea reprezentanţilor desemnaţi nominal de 
parteneri sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat. 

10. Raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului 
Suceava se face lunar către Secretarul de Stat pentru dialog social din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, fiind 
comunicate următoarele documente, în format electronic şi pe suport de hârtie: 

1. Minuta şedinţei CDS conform prezentului Regulament de funcţionare a 
CDS. 

2. Raportul lunar întocmit conform art. 124, alin. (7) al Legii nr. 62/2011 
- legea dialogului social (Anexa nr. 2) 

3. Macheta de raportare Anuar dialog social - Anexa 1 din Normele cu 
caracter metodologic privind activitatea Secretariatului Tehnic al. 

Prezentul Regulament privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de 
Dialog Social de la nivelul judeţului Suceava a fost elaborat în baza Legii nr. 
62/2011 - Legea dialogului social. 
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