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MEMORANDUM DE COOPERARE  

 

între Ministerul Muncii și Protecției Sociale,  

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și  

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova 
 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 
   

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și  

 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova,  

 

denumite în continuare Părți, 

 

Conștientizând necesitatea de a depune eforturi comune în vederea 

combaterii și eliminării muncii nedeclarate, 

Având dorința de a coopera în cadrul Campaniei naționale „Trecem pe Alb”, 

 

au încheiat prezentul Memorandum de cooperare, convenind asupra 

următoarelor: 

 

Obiectivele Campaniei naționale „Trecem pe Alb” 

Campania națională „Trecem pe Alb” are drept obiective: 

1) informarea angajatorilor și salariaților privind riscurile muncii nedeclarate 

și beneficiile muncii legale; 

2) consolidarea cooperării între autoritățile publice, partenerii sociali și 

societatea civilă pentru definirea politicilor de combatere a muncii nedeclarate și 

realizarea unui plan de acțiuni în acest scop;  

3) promovarea măsurilor legislative pentru accelerarea formalizării relațiilor 

de muncă în Republica Moldova. 

 

ANGAJAMENTELE PĂRȚILOR 

În vederea atingerii obiectivelor Campaniei naționale „Trecem pe Alb”, 

Părțile: 

1) vor depune eforturi pentru a sprijini realizarea planului de acțiuni al 

campaniei; 

2) vor depune eforturi pentru creșterea nivelului de conștientizare de către 

angajatorii, salariații și societate a riscurilor și consecințelor muncii nedeclarate; 

3) vor promova, prin mijloacele disponibile, materialele campaniei; 

4) vor organiza periodic întâlniri cu autoritățile relevante, cu angajatorii, cu 

salariații, pentru a disemina mesajele campaniei;  

5) vor asigura o bună comunicare între Părți. 
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Evaluarea realizării Memorandumului 

Evaluarea realizării prezentului Memorandum de cooperare se va face anual, 

în termenele și condițiile stabilite de comun acord.  

 

Modificarea Memorandumului 

Prezentul Memorandum de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin 

documente adiționale semnate de Părți. 

 

Intrarea în vigoare și valabilitatea Memorandumului 

Prezentul Memorandum de cooperare intră în vigoare din momentul semnării 

de către Părți și este valabil pentru anii 2022-2024.  

 

Prezentul Memorandum de cooperare este perfectat în limba română, în trei 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre Părți. 
 

 
          În numele                                                 În numele                                              În numele                                       

Ministerului Muncii                              Confederației Naționale                     Confederației Naționale            

   Protecției Sociale                      a Patronatului din Republica Moldova         a Sindicatelor din Moldova        

                                   

                

 Marcel SPATARI,                                        Leonid CERESCU,                                      Igor ZUBCU,      
        Ministru                                              Președinte                                        Președinte 

 

 

 

 

Chișinău, 29 iulie 2022 


