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124 responses

1. Vă rugăm să selectați varianta care descrie, în opinia dvs., cel mai bine
dialogul social tripartit actual din România.
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2. Cum apreciați mișcarea sindicală din România?
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3. În opinia dvs. cum ar putea
de bază?

impulsionată mișcarea sindicală la nivel

84 responses

Nu stiu (3)
nu stiu (2)
Cu bani (2)
Slaba speranta.
Participare activa la deciziile care îi afectează pe cei ce îi reprezinta
Implicare corecta, fara in uiente politice
Liderii de sindicat sa asculte real problemele membrilor lor si sa caute, implementeze solutii pentru acestea
Deloc.
Liderii de sindicat să e profesioniști, din afara intreprinderii.
Prin promovarea ideii de muncă și a rezultatelor obținute prin competențe. Sindicatele să apere muncitorii de
abuzurile patronilor/șe lor.
Modi carea cadrului legal actual si incurajarea lucratorilor de a se organiza in sindicate prin campanii
sustinute prin inclusiv de guvern/guverne.
modi carea legislatiei muncii., sindicale
Modi cand Legea 62
Modi carea legii dialogului social prin reducerea conditiei de reprezentativitate de la 50%+1 la 30%
In opinia mea ar trebui des intata
Prin stimularea pastrarii in Romania a fortei de munca.
prin solidaritate sindicală
...
Schimbarea legii Dialogului Social(L 62/2011).Pragul de reprezentativitate pentru un sindicat de unitate, este
foarte mare, iar tendinta este ca ,,sindicatele reprezentative,, sa e controlate de patronate.De asemenea,
toate ,,facilitatile,, din legea 62/2011, se refera doar la sindicatele ,,reprezentative,, ind o forma de
discriminare, fata de sindicatele cu membrii sub 50% din personalul angajat in unitate.
O mai buna informare a salariatilor si alegrea unor lideri care intr-adervar sa-i reprezinte.
Prin cresterea puterii de reprezentare
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Liderii de sindicat sa e implicati mai putin in politica (conectati cu politicul) si - daca se poate - sa nu faca
bussines in domeniul lor de activitate (in sectorul reprezentat de ei). In egala masura actualii lideri sindicali de
top nu par neaparat preocupati de resursa umana, respectiv selectarea, formarea / instruirea urmatoarelor
generatii de lideri sindicali (ar putea o prioritate pentru ei). Limitarea numarului de mandate la conducerea
unui sindicat (cel mult doua mandate), ca buna practica; aceasta prevedere poate inclusa in statutul
sindicatelor pentru evitarea 'baronizarii' liderilor.
bene cii doar pentru membri
printr-o mai buna comunicare cu salariatii si printr-un nivel ridicat de pregatire al liderilor sindicali
Modi carea Legii Dialogului Social
comunicarea drepturilor catre angajati si implicarea lor in diverse proiecte
Sindicatele trebuie să e total apolitice
Organizare prin act normativ la nivel de ramura de activitate.
O promovare reala prin campanii de informare despre drepturile angajatilor si ce inseamna miscare sindicala.
doar pe criterii de performanta
cu mai multa munca
prin crearea de structuri piramidale
prin prezentarea rezultatelor concrete obtinute de sindicate
Cresterea vizibilitatii sindicatelor
o lege coerenta a dialogului social. In oglinda cu partidele politice care functioneaza pe acelasi criteriu, al
pluralismului, la nivel de baza suntem in epoca stalinista pentru sindicate. de ce, pentru ca salariatii NU au
drept de opinie, li se impune sa adere la un unic sidicat sau sa accepte un reprezentant al salariatilor unic. NU
exista pluralism pentru sindicate la nivel de baza, sau daca totusi sunt mai mult de 2 sindicate la o companie,
1 sindicat este discriminat in comparatie cu altul(daca studiati deciziile CNCD din 2011 si pana in prezent o sa
constatati abuzurile angajatorilor si alte legii). Ce ar benedic pentru sindicatele de la baza, obligatia
negocierii si incheierii unui Contract Colectiv de Munca sau acord de munca. O de nitie clara a unitatii,
conform directivelor europene.
prin mai multa transparenta
Prin sustinerea drepturilor salariatilor in fata autoritatilor centrale
În contextul temei cercetării: modi carea cadrului legal de organizare și desfășurare a activității.
Prin negocierea CCM la nivel Național
Schimbarea legi 62
prin modi carea legii 62
Revenind la vechile drepturi din legea care a fost schimbata
Comunicare constantă și bilaterală.
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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prin negocierea CCM la nivel national
O legislație care să incurajeze apartenența la un sindicat, poate chiar sub forma obligatorie, de a aparține de
un sindicat pe profesia ta.
Prin lideri de sindicat care sa reprezinte in mod corect interesul membrilor sai.
prin credibilitate
modi cari de ordin legislativ
Printr o schimbare drastica a partii legislative care de neste latura sindicala
Prin modi carea legii dialogului social.
Cresterea capacitati de negociere a sindicatelor prin modi carea cadrului legal privind negocierile colective de
munca si reprezentativitatea sindicatelor; o protectie reala a persoanelor cu functii eligibile in sindicate;
sanctiuni legale pentru amenintari, discriminare pe criteri sindicale, imixtiune in activitatea sindicala;
lideri competenti
Cresterea capacitati de negociere a sindicatelor prin modi carea cadrului legal.
o mai mare mediatizare in randul membrilor de sindicat de la baza a actiunilor si realizarilor sindicatuluifederatiei
nu am o opinie
Prin reorganizare.
Să termine cu relațiile pe interese personale cu politicul ... vezi cazul Ciorbea, Mitrea, Croitoru, cel de la
Metrorex, etc
Scaderea numarului minim de membri pentru constituirea unui sindicat prevazut la art. 3 alin. (2).
Posibilitatea constituirii unui sindicat din angajati de la unitati diferite (prin exceptie de la art. 3 alin. (2) in
cazul IMM).
Mai mulți membri
modi cari legislative
schimbarea Legii 62/2011
daca nu avem confederatii sindicale si federatii sindicale puternice, la nivel de baza vom avea doar sindicate
galbene (controlate de patroni). Miscarea sindicala la nivel de baza poate impulsionata doar daca legea se
va modi ca astfel incat federatiile sindicale si confederatiile sindicale vor avea o putere mai mare in
negocierea CCM la nivel de unitati. In actuala legislatie, CCM-urile negociate la nivel de unitati sunt doar niste
surogate de contracte colective care nu ajuta cu aproape nimic salariatii, membri de sindicat. Asta in cazul in
care CCM-urile sunt negociate de sindicate, CCM-urile negociate de reperzentantii salariatilor sunt un dezastru
pentru miscarea sindicala. Aceste contracte creaza doar iluzia ca se poate negocia un CCM fara sindicat.
Dupa parerea mea, negocierea de CCM-uri cu reprezentantii salariatilor este o actiune antisindicala clara!
Prin ședințe de informare
Având mai multă putere.
Sa e in crestere
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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cu bani
Cu bani.
Financiar
Prin prezenta regionala mai puternica, prin dezbateri si evenimente locale si regionale
lideri sindicali apolitici
Implicarea unor oameni competenți cu principii
Mișcarea de baza sindicala poate

impulsionata numai printr-o actiune de

Modi carea legislatiei privind negocierile colective de munca si o protectie reala a persoanelor cu functii
eligibile in sindicat
Mai multa coerenta in propunerile economice
Prin reducerea numarului minim de membri fondatori ai unui sindicat; prin activitati de recrutare directa, prin
campanii de proovare a dreptului de asociere si negociere colectiva.
Lideri combativi și competenți
Criterii mai bune de organizare
prin promovarea drepturilor pe care sindicatele le au in randul salariatilor
prin promovarea in randul salariatilor a drepturilor sindicatelor

4. Cum apreciați evoluția patronatelor din România?
121 responses

În creștere
44.6%

Menținere
În regresie

34.7%

20.7%
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5. În ce măsură considerați că membrii organizației pe care o
reprezentați/ din care faceți parte sunt in uențați profesional și personal
de Legea dialogului social?

În foarte mare măsură

În mare măsură

Aşa şi aşa

1/2
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0
Profesional

Personal

6. Cunoașteți, măcar în parte, prevederile Legii dialogului social nr.
62/2011?
122 responses

74 (60.7%)

Da

Nu (continuați cu
întrebarea nr. 35)

0

49 (40.2%)
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7. Cum apreciați modul în care a fost implementată Legea Dialogului
Social nr. 62/2011?
81 responses

30
28 (34.6%)

27 (33.3%)

20
19 (23.5%)

10
6 (7.4%)

1 (1.2%)

4

5

0
1

2

3

8. Cum apreciați instrumentele de monitorizare și evaluare a modului de
aplicare al prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011?

Foarte potrivite

Potrivite

Asa si asa

Nepotrivite

1/2

30
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10

0
Instrumentele de monitorizare

Instrumentele de evaluare

9. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele a rmaţii. Actuala Lege a
dialogului social (62/2011)...
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Acord total
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10. Lista următoare cuprinde câteva probleme legate de Legea dialogului
social semnalate de diverse organizații. Vă rugăm să menționați dacă
organizația pe care o reprezentați se confruntă/ s-a confruntat cu aceste
probleme.
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11. Cum ar putea îmbunătățită reprezentarea în negocierea contractelor
colective de muncă (CCM)?
54 responses

Legea62 modi cata (2)
Coborarea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate la 35% si la nivelul sectorului de activitatela la 5%.
(2)
Este buna cea existent.
Punere în practică
fara alte implicari
Reducerea pragului de reprezentativitate de la 50+ 1%
Modi carea conditiilor de reprezentativitate.
aplicarea erga omnes a CCM negociat de parteneri reprezentativi
Modi cand conditiile obtinerii reprezentativitatii, in sensul participarii ecarei federatii de a-si reprezenta
membrii.
Persoanele care nu sunt membre de sindicat sa plateasca obligatoriu o cotizatie simbolica catre organizatia
sindicala deoarece CCM-ul nu este negociat doar pentru membrii de sindicat
Nu este nevoie. Piata de cerere si oferta ar trebui sa "negocieze" contravaloarea valorii muncii prestate nu
sindicatul
Desemnarea obligatorie si sub sanctiune de catre angajoator a persoanelor care sa il reprezinte.
atăt legislativ cât și prin unitatea partenerilor sociali
Contract colectiv pe ramura
Schimbarea L62/2011, privind reprezentativitatea unui sindicat la nivel de unitate.
Prin reducerea numarului de salariati in vederea constituirii unui sindicat la nivel de unitate
Coborarea pragului de reprezentativitate la 33 %
Preferam sa ramana acelasi nivel de reprezentare existent in L62/2011(50%+1) la nivel de unitate:
Prin micsorarea numarului de salariati necesar pentru constituirea unui sindicat
constientizarea angajatilor pentru a si desemna ori reprezentanti ori sa isi construiasca un sindicat
reprezentativ
Instituirea regulei unui singur partener reprezentativ.
prin persoane competente
Nu stiu
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La nivel de unitate oligatie de negociere si incheiere negociere CCM si prin acoperirea tuturor categoriilor de
reprezentanti ( sindicate reprezentative/nereprezentative/reprezentanti ai salariatilor) - limita de participare 13 din ecare categorie. Sau delegare reprezntativitate prin a liere la federatie pentru negociere la nivel de
unitate.
La grup de unitati, eu as schimba in titulatura in grup de intreprinderi si as de ni ce in inseamna intreprinderea
- cu 1-5 angajati, 5-15, angajari, peste 15 angajati, Deasemenea pragul de reprezentativitate pentru sa e
schimbat.
La nivel de sector de activitate, as da o de nitie clara a ce inseamna sector de activitate, deasemenea trebuie
speci cat ca pe ecare cod CAEN se poate incheia un CCM de sector.
La nivel national, neaparat un CCM care sa regleze toate inechitatile din piata muncii, plata echitabila a muncii,
recunosterea valorii profesionale, eliminarea platii precare a specialistilor. Introducerea claselor profesionale,
plata pe criterii corecte, etc.
Revizuire cu consultarea partilor
Scăderea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate. Indicarea clară a nivelelor de negociere
corespunzătoare grupului și sectorului în zona bugetară.
Prin negocierea C.C.M la nivel Național
prin reducerea procentului de reprezentativitate
Sindicatul sa aiba reprezentativitate 30% din angajati
Prin modi carea legislatiei, si reducerea procentului pentru reprezentativitate.
prin negocierea CCM la nivel national
Nu cunosc
Prin micsorarea pragului de 50% plus1
o mai mare consultare cu patronatele/casele de comert/asociatii bussiness
Scaderea procentului reprezentativitatii.
mai mult profesionalism la nivelul reprezentantilor
la negociere sa e prezente sindicatele care si-au dovedit transparent reprezentativitatea
Prin dialog social.
Posibilitatea de partipare la negocieri si a sindicatelor care nu indeplinesc conditia de reprezentativitate la
nivelul unitatii respective, precum si a reprezentantilor salariatilor nea liati la sindicat
reducerea pragului de reprezentativitate
modi carea procentului de obtinere a reprezentativitatii de la 50% la 30%
Disparitia notiunii de reprezentativitate, la toate nivelele! Cine este in stare sa negocieze si sa semneze un
CCM, s-o faca, indiferent cati angajati reprezinta. Cine nu este in stare sa negocieze CCM, asta este... Dupa
parerea mea, aceste organizatiile sindicale care nu sunt in stare sa negocieze un CCM indiferent de cati
angajati reprezinta, ar trebui sa se autodizolve din motive de lipsa de activitate.
Dobândirea reprezentativității intr-un mod mai accesibil
Prin comunicare continuă
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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nu stiu
Alegerea oamenilor
Consiliere juridica
La nivel de unitate din partea angajatorului nu este bine de nit cine reprezinta angajatorul. Ar puta stabilit ca
persoanele imputernicite care gureaza la ORC ca si reprezntanti ai angajatorului ori prersoanele imuternicite
de acestea pot reprezenta angajatorul.
Coborarea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate la 35%
Permiterea accesului la masa negocierilor a tuturor părților pt consultare, cu drept de vot celor care au
reprezentativitate
Prin reducerea pragului de 50% plus 1 necesar unui sindicat/federatii pentru a putea negocia un contract
colectiv de munca.
comaniile care au sindicate sa faca parte din organizatiile patronale cu care se negociaza

12. Cum ar putea îmbunătățite următoarele aspecte legate de con ictele
colective de muncă?
29 responses

2
2 (6.9%)

1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%)
1 (3.4%
1

0
.

Corectitudine
O lege mai ferm… Simplificarea pr…
nu este cazul
Implicarea ITM,… Revenind la vec…
dialog
s…

- declanșarea
40 responses
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Nu stiu (2)
fara implicare politica
pentru motive bine stabilite sa se poata declanșa grevă, grevă generală
in mai multe situatii decat cele reprezentate in prezent.
procedura este foarte complicata, greoaie si aproape imposibil de nalizat legal.
modi carea legii dialogului social in privinta con ictelor corelat cu reprezentativitatea
Perticiparea obligatorie a angajatorilor/reprezentantilor acestuia la discutiile anterioare declansarii con ictelor
de munca.
.
Interdicția declanșării con ictului colectiv de muncă pe durata valabilității unui contract sau acord colectiv de
muncă îngradește dreptul fundamental la grevă și lipsește angajații de cea mai importantă formă de luptă
împotriva abuzurilor ce ar putea săvârșite de angajatori.
stabilirea unor etape clare de parcurs pana la declansare
Oricand este nevoie si nu mai este e cienta negocierea
sa se poata declansa con ict de munca si in legatura cu executarea CCM, nu numai in legatura cu incheierea
acestuia;
atunci cand se intampla abateri grave din partea companiei asupra angajatilor
facilitarea comunicarii dintre partenerii sociali
implicarea ITM sau alt organism de la inceput. Acest organism sa aiba drept de propunne solutii pentru
stingerea con ictilui. Partile sa e obligate sa accepte propunerile, sau sa mai e o runda de negecieri
impreuna cu rept ITM sau alt organism pentru a se ajunge la un rezultat, echitabil pentru ambele parti.
prin consultari
Creșterea numărului de situație pentru care poate declanșat con ictul colectiv de muncă (ex.: inclusiv în
timpul derulării unui CCM; pentru creșteri salariale în sectorul bugetar s.a.).
Unitate și susținere
sa se poata activa la aparitia divergentelor in timpul negocierii CCM
unitate si sustinere
Greva sa poata declansata in orce moment daca nu sunt respectate prevederile legale, ori cele ale
contractului colectiv de munca.
nu este cazul
Greva sa poata

declansata in orce moment daca nu sunt respectate prevederile legale.

simpli carea procedurilor
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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da
Nu.
Dreptul la greva prevazut la art. 234 alin (3) din Codul muncii ("Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă
poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariaţi prevăzute expres de lege") este restrictionat
de urmatoarele prevederi corelate din Legea 62:
- pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii nu pot declansa con ictul colectiv
de munca (art. 164)
- contractul colectiv de munca nu poate denuntat unilateral (art. 153 alin (1)
- litigiile in legatura cu executarea, modi carea sau incetarea contractului colectiv de munca se solutioneaza
de catre instantele judecatoresti (art.153 alin (2).
declansarea con ictelor sa se poata face oricand, sa nu e legate de inexistenta CCM-ului. Procedurile de
declansare sa e simple, de genul sa existe doar obligativitatea anuntarii patronatului cu 24 de ore inainte de
declansarea lui. In actuala legislatie, patronatul ataca greva ca ind ilegala pe procedura, lucru josnic si
profund antidemocratic, dupa parerea mea. Este de remarcat ca din 2011 de la aparitia legii 62 si pana acum,
o singura greva a trecut de atacul patronatului la procedura... greva de la Dacia. In rest, toate au fost declarate
ilegale. De asemenea, conditiile cu lista cu participantii la greva, oprirea grevei daca sunt in greva mai putin de
50% din cei care au semnat pentru greva, sunt conditii restrictive care sunt antisindicale si care nu fac altceva
decat ingreuneaza obtinerea de drepturi pentru salariati.
O forma mai ușoară de Declanșarea
Protestul Japonez.
nu stiu
Angajatilor
Îmbunătățirea dialogului social bipartit la nivel de unitate
Ar bine, daca contractile collective de munca sa se negocieze pe un termen mai lung ex. 5 ani, si nu numai 1
an cum este acum.
Greva sa poata

declansata in momentul in care CCM nu este respectat.

Sa se facă în urma a 3 negocieri esuate
relaxarea legislatiei cu privire la declansarea con ictelor colective de munca, eliminarea restrictiilor cu privire
la sustinerea intereselor angajatilor in afara perioadei negocierilor CCM, introducerea posibilitatii declansarii
unui con ict colectiv daca contractul colectiv de munca nu este respectat.
sa e pusa in practica dupa ce se face dovada ca au exisat negocieri esuate

- reprezentarea
35 responses

Nu stiu (2)
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corecta
Sindicatele să asume și să reprezinte pe cei a ați în grevă
fara observatii
sa existe posibilitatea declansarii con ictului de munca pe puncte de lucru si nu doar la nivelul intregii
companii
.
In cadrul comisiilor de conciliere, pe langa reprezentantii sindicatului reprezentativ, sa e numit si un
reprezentant al salariatilor.
coborata la 33%
ok
un procent mai mic la realizarea sindicatelor
reprezentant unic la nivel organizatoric
de nirea unitatii/ intreprinderii si diminuarea pragului de reprezentare. argument con ictele sunt de mai multe
tipuri, locale, regionale, nationale.
1 Intreprinderea/compania/ rma/alta forma de organizare are angajati in ecare judet al Romaniei, aceea este
o intreprindere nationala.
2 Intreprinderea/compania/ rma /alta forma de organizareare angajati in cateva judete, aceea este o
intreprindere judeteana
3 ntreprinderea/compania/ rma alta forma de organizare/are angajati intrun singut judet/municipiu, aceea
este o intreprindere locala.
prin consultari
Stabilirea unei proceduri standard de reprezentare în negocierea CCM și - corespunzător - în con ictele
colective de muncă.
Reprezentativitate la nivel de Federație
sa e minim 1/3 din numarul de angajati
reprezentativitate la nivel de federatie
Reprezentarea sa poata

facuta de sindicate, chiar daca acestea nu sunt reprezentative.

mai mult profesionalism la nivelul reprezentantilor
Reprezentarea sa poata

facuta de sindicate.

jumatate din numarul membrilor de sindicat
Da.
Orice sindicat sa poata declansa con ict de munca. Daca este in stare s-o faca, atuci sa aiba acest drept!
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Sa e recunoscuta
Unei terțe persoane,din afara colectivului.
nu stiu
Firmei
Reducerea numărului de membri necesari pt în ințarea unui sindicat la nivel de unitate
Lucratori sa poata

reprezentati de sindicat, chiar daca acesta este nereprezentativ.

Jumătate plus unu
reglemetarea institutiei reprezentantilor salariatilor.
reprezentativitatea trebuie obtinuta mai usor dar in conditii mai clare

- monitorizarea
35 responses

- (2)
Nu stiu (2)
Prin prevederi legale, de catre inspectoratele teritoriale de munca. (2)
corecta
Să e efectuată de reprezentanții Ministerului Muncii
fara observatii
partenerii sociali sa e responsabili de monitorizare
.
Inspectoratul teritorial de munca, sa monitorizeze procedura de conciliere intre parti, iar termenul de
solutionare sa nu depaseasca 5 zile lucratoare.
ITM
sa se faca regulat de organele competente
prin instantele specializate
ITM sau alt organism, si va exista la ecare nivel un sistem de raporatre al co ictelor care sa e public, cu
rezultatul ecarui con ict colectiv de munca. In acest fel diminuam abuzurile angajatorilor.
prin consultari
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Sistem standard de raportare care să includă și punctele de vedere ale părților pe măsura desfășurării
con ictului.
Publicare și colaborare cu mass media
publicare si colaborare cu mass media
Da
nu este cazul
comisia de monitorizare sa cuprinda componenti ai ecarei categorii de personal
Da.
Daca va referiti la monitorizarea con ictului de catre sindicat, eu consider ca este o problema interna a
sindicatului. Daca va referiti la monitarixarea de catre ITM, este o problema care nu ma intereseaza. Este
problema ITM-ului. Oricum, la cate con icte de munca au fost dupa 2011, consider ca cei care monitorizeaza
aceste con icte colective de munca, au cam somat!
Negociere între părți
Monitorizarea celor de la forțele de munca.
nu stiu
Problemelor
Prin obligativitatea încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate
De catre ITM.
Prin obligativitatea încheierii CCM
Colectarea unor date statistice cu privire la con icte si greve, precum si la ratiunile care au stat la baza
declansarii lor.
Incheierea de contracte colective de munca si urmarirea si raportarea con ictelor de munca

13. Vă rugăm să propuneți câteva măsuri prin care s-ar putea realiza
întărirea administrativă a sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri
sociali.
40 responses
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calitatea reprezentarii
obligarea prin lege la negocieri pe trei nivele
legea sa impuna punerea la dispozitie a documentelor nanciar-economice ale companiei in negociera CCM,
intarirea dreptului la informare si consultare a angajatilor, dreptul sindicatelor de a bene cia de consultanta
externa pe perioada negocierilor cu cheltuieli suportate de companie(vezi Franta, Polonia)
Nu se pot impune masuri care ar afecta independenta organizatiilor
Sa realizeze ca socialismul promovat de ei ne face doar rau
Statuarea/legiferarea unor masuri de protectie a reprezentantilor sindicali fata de dreptul de dispozitie al
angajatorului.
Sanctionarea refuzului angajatorului de a negocia sau de a oferi informatiile necesare negocierii. In cazul
institutiilor publice stabilirea unei interdictii, pentru persoana in cauza, de a ocupa functii publice de conducere
sau functii de conducere in institutiile/intreprinderile de stat sau cu capital de stat.
prin solidaritatea lor
.
Modi carea Legii 62?2011
In intarea tribunalelor pt munca
sporirea gradului de protectie al liderilor sindicali
o baza legislativa mai clara si mai usor de urmarit si prin care se pot organiza si totodata o mai buna
intelegerele asupra legislatiei
parteneri unici de dialog
Printr-o legislatie adecvata
prin consultari
Profesionalizare activității sindicale. Introducerea managementului sindical. Sprijin nanciar pentru formare
profesională și dezvoltare organizațională. Centre de resurse disponibile. Posibilitatea de salarizare a
delegaților sindicali de către unitate inclusiv în sectorul bugetar (pe cote de membri/salariați reprezentați; ex.
parțial modelul francez).
Comunicare și seriozitate
negocierea sa se faca de pe pozitii egale
Mai multa atentie acordata sindicatelor din partea partenerilor sociali
Egaliatate la negocieri.
comunicare si seriozitate
Nu stiu
Nu sm
consolidarea unei pozitii care sa aduca protective liderilor de sindicat
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Crearea unei baze legale pentru intarirea protectiei liderilor de Sindicat.
Introducerea in contractele colective de munca a activitatilor de formare sindicala si suportarea de catre
angajator a cheltuielilor de participare la activitatile de formare sindicala, organizate de federatie.
cresterea profesionalismului si alegerea de reprezentanti cu calitati morale ridicate
Introducerea in contractele colective de munca a activitatilor de formare sindicala.
imunitatea profesionala a liderilor care au ramas in productie
Cand vom mai avea sindicate adevarate !
- Disparitia reprezentativitatii.
- Disparitia ONG-urilor din Consiliul Economic si Social.
- Posibilitatea ca un sindicat sa aiba membri in mai multe societati (lucru existent in actuala legislatie... inca)
si accesul conducerii sindicatului in aceste societati (lucru imposibil dupa actuala legislatie).
- Posibilitatea negocierii si semnarii unui CCM la nivel de sector de activitate. Actuala legislatie "permite" acest
lucru dar practic, in 8 ani de zile s-a demonstrat ca este imposibil.
- Posibilitatea negocierii si semnarii unul CCM Unic la nivel National. Actuala legislatie nu permite acest lucru.
Sa e recunoscut ca reprezentativ sindicatul cu cei mai mulți membrii
nu stiu
Armonizarea cadrului legislativ
Suportarea cheltuielilor de formare sindicala de angajator.
Competențe clare în procesele de dialog social
Posibilitatea constiturii unui sindicat cu membri din companii diferite, extinderea categoriilor de persoane care
pot face parte din sindicat, relaxarea prevederilor privind reprezentativitatea si con ictele colective de munca,
profesionalizara liderilor.
legislative si organiatorice

14. În opinia dumneavoastră, în Legea dialogului social ar trebui să e
prevăzut un numărul minim de angajați necesari pentru în ințarea unui
sindicat de unitate?
58 responses

https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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15. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să e numărul minim de
angajați necesari pentru în ințarea unui sindicat de unitate prevăzut de
Legea dialogului social?
56 responses
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16. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să e condiția de
reprezentativitate a sindicatelor la masa negocierilor la nivel de unitate?
54 responses
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17. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să e numărul minim de
angajați al unei unități pentru a impune obligativitatea negocierii
colective?
58 responses
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18. În opinia dvs. cum ar trebui să e protejați membrii din conducerea
organizațiilor sindicale?
53 responses

Sa aiba imunitate pe timpul mandatului si 2 ani dupa.
Nu au nevoie
indemnizati
DA
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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prin interdictia de concediere pe durat mandatului si 2 anii dupa terminarea lui
pe perioada mandatului si doi ani dupa incheierea mandatului angajatorul sa nu poata desface contractul
individual de munca din motive neimputabile salariatului; zile libere platite pentru activitati sindicale
interzisa concedierea pe durata mandatului si 2 ani dupa expirarea mandatului
Impunerea legala ca membriilor din conducerea organizatiilor sa nu le e restrictionata , limitata sau
in uentata activitatea sindicala .Aceste persoane sa e protejate atat pe timpul mandatului lor cat si o
anumita perioada dupa terminarea mandatului.
Nu ar trebui protectie speciala
Protectia impotriva modi carii unilaterale a raporturilor de serviciu de catre angajator pe timpul mandatului si
2 ani dupa, fara acordul conducerii sindicatului reprezentativ.
prin imunitate 2 ani după încetarea mandatului
...
Respectare prevederilor din Carta Socială Europeană.
prin stabilitatea locului de munca
liderii sindicatelor cu peste 400 membri sa e angajati ca delegati sindicali de unitate, pe perioada mandatului,
platiti de angajator,astfel incat sa nu i se poata imputa profesional , nimic, liderului.Sau ,altfel spus, angajatorul
cu mai mult de 500 de angajati sa aibe bugetat postul de delegat sindical la nivel de unitate iar in cazul in care
sindicatul este reprezentativ , angajatorul sa e obligat sa angajezepe acel post , liderul sindical
eliminarea concedierilor pe perioada, cu exceptia savarsirii unor fapte penale
stabilitate loc munca
monitorizarea abuzurilor catre angajati sau orice presiune la care daca sunt supusi iar angajatorul penalizat
de lege si instantele specializate de munca
Nu stiu
pentru cei angajati - in timpul madatului + 1 an dupa expirarea acestuia
prin consultari
Modi carea prevederilor legale (modelul anterior legii 62/2011 constituie un prim punct de referință).
Acordarea imunității pe perioada mandatului și 2 ani după expirarea mandatului.
total
Conform vechi legi
Protectie totala prin legislatie.
acordarea imunitatii pe perioada mandatului si 2 ani dupa expirare
Sunt protejati si avantajati, inclusiv material, su cient.
imunitate 2 ani dupa expirarea mandatului
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Legal
sa le e acordata o imunitate pe perioada mandatului care sa I protejeze de eventuale abuzuri sau santaje
Prin cresterea imunitatii pe perioada exercitarii mandatului.
Prin interzicerea concedieri acestora pe toata durata mandatului si doi ani dupa terminarea acestuia, cu
exceptia abaterilor disciplinare grave .
sunt su cient de protejati
Prin interzicerea concedieri acestora pe toata durata mandatului si doi ani dupa terminarea acestuia.
imunitate profesionala
Prin Lege.
reformularea art.60, alin.1, lit.g - Codul Muncii
text de lege clar care sa ofere protectie deplina membrilor din organul de conducere
Imunitate la disponibilizare. Sa nu poata

concediati, indiferent de motiv.

O lege dedicată membrilor din conducere
Prin acte semnate de ambele părți,stabilite și negociate.
nu stiu
Maxim
Stabilitatea locului de munca
Independenta salariala
Imposibilitate de a

concediat

Protectie la concediere pe toata durata mandatului, cu exceptia abaterilor disciplinare grave.
Stabilitate loc de munca
Protectie impotriva concedierii abuzive, si dupa incheiere mandatului.
imunitate pe perioada mandatului in ceea ce priveste actiunile sindicale

19. În opinia dvs. care sunt principalele di cultăți în constituirea unor
organizații patronale reprezentative?
73 responses
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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21. Care dintre următoarele propuneri considerați că ar trebui luate în
considerare pentru îmbunătățirea Legii dialogului social?
78 responses
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22. Vă rugăm să propuneți alte modalități prin care s-ar putea îmbunătăți
Legea dialogului social
35 responses

- (2)
Nu cunosc
REINTRODUCEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL NATIONAL
reglementarea unui ccc la nivel national
obligativitatea existentei CCM sectoriale pentru ca un numar cat mai mare de angajati sa e acoperiti de
prevederile CCM. In lipsa partenerilor sociali reprezentativi ministerul muncii sa desemneze reprezentanti care
sa negocieze CCM sectoriale
Introducerea unui articol prin care se interzice unei persoane de a recomanda sau a propune unei persoane sa
faca sau sa nu faca parte,sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala.
Clari carea obligatiilor reciproce si stabilirea unor indicatori care sa cuanti ce neindeplinirea acestora.
.
Trebuie modi cata in totalitate.
Angajarea liderului de sindicat ca delegat sindical
punerea acesteia in acord cu prevederile internationale
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Modi carea legislatiei in vigoare
Obligatii extinse de informare si consultare, cu termene de raspuns in scris dupa informare.
consultari
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Participarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector ca membri ai Comisiei de
Dialog Social din sectorul corespunzător.
Comunicare si tratarea cu responsabilitate a problemelor salariaților
nu este cazul
Sa se revina pe cat se poate la vechea lege
comunicare si tratament cu rsponsabilitate a problemelor salariatilor
Nu stiu
Nu am
organizarea tribunalelor arbitrale ptr litigii de munca/organizatii independente necontrolate de stat in cadrul
ong.urilor
Schimbarea pragului de reprezentativitate.
Consultarea si implicarea federatiilor sindicale, in elaborarea normelor modi catoare, datorita contactului
direct ale acestora cu organizatiile sindicale de baza si cu problematica acestora.
o mai buna comunicare
Consultarea si implicarea federatiilor sindicale, in elaborarea normelor modi catoare.
Nu am.
- Disparitia institutiei "reprezentantii salariatilor"
- Sa nu existe obligativitatea negocierii CCM. Sindicatul care este in stare sa negocieze si sa semneze CCM, so faca.
- Negocierea CCM pe sectoare de activitate si CCM Unic la Nivel National
- Debirocratizarea in intarii si functionarii unui sindicat. Pana si bancile pun atatea conditii pentru deschiderea
si gestionarea unui cont de catre sindicate incat conducerea sindicatelor trebuie sa se ocupe mai mult de
lucrurile birocratice si mai putin de solicitarile membrilor de sindicat. Practic, este absolut imposibil ca
respectand birocratia, conditiile puse de institutiile statutului si conditiile puse de banci, sa poata functiona
corect un sindicat cu 15 membri... sau cu 3 membri... asa cum se doreste modi carea legislatiei.
O lege mai favorabilă sindicatelor pt a-si putea apăra membrii
nu stiu
Implicarea federatiilor in elaborarea normelor de modi care a legii 62/2011.
Negocieri triparite reale. Ministerul Dialogului Social a organizat consultari cu privire la legea dialogului social
separat cu sindicatele si patronatele.
modele europene

23. Vă rugăm să propuneți modalități prin care s-ar putea îmbunătăți
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monitorizarea relațiilor colective de muncă.
35 responses

- (2)
Nu stiu (2)
O implicare activa si impartiala a ITM-urilor in monitorizarea nivelului de exercitare a libertati sindicale, la
nivelul angajatorului. (2)
Nu cunosc
cresterea rolului statului prin ITM
reprezentanti ai ministerului muncii(ITM) sa asiste la negocierile colective
Institutiile statului ar trebui sa garanteze aplicarea prevederilor Legii dialogului.
.
Inspectoratele Teritoriale de Munca, sa-si indeplineasca atributiile de veri care si control si sa aplice legea.
Transparenta si comunicare
Controale periodice ITM avand ca obiect prevederile CCM aplicabil
constituirea Tribunalelor Muncii
reglementate clar in lege si rapoarte de monitorizare anuale precum si raport de sesizari nesolutionate
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Prin sistem informatic de raportare, obligatie impusa ecarui angajator/sindicat/patronat de transmite a
informatiilor catre ITM, Min Muncii si publicarea pe site-uri o ciale
consultari
Proceduri standardizate de monitorizare a variabilelor esențiale. Cercetări periodice.
nu este cazul
Nu am
inasprirea contraventiilor acordate de ITM uri,pentru lipsa CCM ului valabil dintr o unitate
crearea unor sisteme electronice integrate cu acces dublu/patronate sindicate
Intensi carea controalelor de catre ITM.
o mai buna comunicare
Nu am.
Nu ma intereseaza monitorizarea relatiilor de munca. Si asa con ictele de munca sunt pe cale de disparitie.
Nu inteleg ce se doreste sa se monitorizeze? Exista judete unde doar 4 contracte colective de munca sunt
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semnate de sindicate. Ce sa monitorizezi la ele? Si oricum... ITM-ul daca te duci la ei cu o reclamatie... dupa
ce o analizeaza vreo 3 luni... iti trimit o adresa in care te sfatuiesc sa te duci la judecatorie.
Xxx
nu stiu
Prin semnare CCM
o implicare legala si impartiala a ITM-urilor, pentru a veri ca exercitarea libertatii sindicale.
Creștere grad transparență și informare
Colectarea de date statistice sistematice cu privire la dialogul social.
sistem informatic de raportare

24. Vă rugăm să propuneți modalități prin care s-ar putea îmbunătăți
generarea de informări referitoare la relațiile colective de muncă.
35 responses

- (3)
Nu cunosc (2)
. (2)
Nu stiu (2)
campanii nationale, sectoriale, la nivel de unitate
prin reprezentantii ministerului muncii/ITM care asista la negocierile colective
Obligarea angajatorilor sa faca publice toate solicitarile formulate de organizatiile sindicale si patronale
precum si raspunsul la aceste solicitari, sub sanctiune.
Dialogul social, intre parteneri sa e unul real si corect.
In intarea Tribunalului Muncii
intarirea principiului consultarii partenerilor sociali
diverse comunicari catre angajati periodice
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Obligatii impuse de lege si amenti foarte mari pentru nerespectarea acestor obligazii.
Monitorizare lunara/anuala si publicarea in presa/site-uri a ecarui stadiu al relatiilor colective.
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S-a observat ca din 2011 de cand s-a schimbat LDS si Codul Muncii prin introducerea exibilitatii muncii, toate
valorile sau inversat, iar munca precara si saracia sau acutizat.
consultari
Campanii dedicate. Pregătire speci că în cadrul formării inițiale.
nu este cazul
vezi raspunsul la intr 23
Prin elaborarea anuala, de catre Ministerul Muncii ,a unui raport privind starea dialogului social in Romania,
cuprinzand date agregate statistic si informatii cu caracter general.
utiizarea de instrumente social-media
Prin elaborarea anuala, de catre Ministerul Muncii ,a unui raport privind starea dialogului social in Romania.
in intarea de platforme informationale destinate salariatilor unei unitati
Nu am.
Acelasi raspuns ca la intrebarea 23.
Xxx
nu stiu
Publicarea CCM pe site îl ITM
Elaborarea in ecare an aunui raport privind starea dialogulu social, de catre ministerul de resort.
Îmbunătățit DS bipartit
Publicarea unui buletin statistic lunar/trimestrial.
dialogul social bipartit

25. Care considerați că sunt cele mai potrivite modalități de formulare și
promovare de propuneri alternative la politicile publice?
34 responses

nu stiu (2)
. (2)
Prin itermediul federatiilor sindicale. (2)
Dezbateri publice (2)
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Nu cunosc
parteneriate intre sindicate patronate cu scopuri si interese comune
Dupa ce acestea au fost discutate public, respectiv cu sindicatele si patronatele reprezentative la nivel
national.
Transpunerea directivelor europene, in legislatia nationala si respectarea lor.
Referend in randul angajatilor pe diverse teme
discutii in forum larg al confederatiilor
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Prin petitii/proiecte de acte normative
implicarea tuturor structurilor sindicale de la nivel de unitate/sector/confederal pentru culegerea de
informatii/probleme. Acest sistem tip sondaj este perfect, dar s-ar pune in aplicare macar 20% din raspunsuri
consultari
Consultarea publică. Comisiile de dialog social. Consultarea partenerilor sociali.
mass media
NU stiu.
Nu stiu
politicile publice sa e pe termen lung si predictibile
Presa
mese rotunde
pact social
dezbateri publice
Dialogul social.
Ce Dumnezeu e cu intrebarea asta? Uitati-va la prim-ministrul actual. Ca sa faca ea cu eventualele mele
propunerile alternative la politicile publice???? Mi-e scarba sa le si scriu...
Media
De catre federatiile sindicale.
Negocierile cu Guvernul.
proiecte europene incare sindicatele sa lucreze cu patronatele

https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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26. Cum considerați că ar putea intensi cată cooperarea între patronate
și sindicate pentru implementarea unui dialog social constructiv?
45 responses

Nu stiu (2)
Intalniri periodice si ori de cate ori una din parti solicita.
Nu cunosc
moodi carea legii dialogului social,
dezvoltarea culturii dialogului social prin sistemul de invatamant
Prin transparenta
Patronatele sa e unite, iar sindicatele sa e reprezentative
Prin Lege si prin garantarea acestuia de catre toate institutiile statului.
prin operaționalizarea cooperării în cadrul structurilor tripartite
.
Respectarea conventiilor incheiate si a reglementarilor in vigoare, privind dialogul social.
prin inlesnirea legislativa privind incheirea Contractelor colective de munca la toate nivelele
realitatea de zi cu zi cred ca este cel mai bun motiv
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
La nivel de comisii de dialog social
Oblicatia anuala de a elabora la inceputul ecarui an a unul plan de dezvoltare/rezolvare/inovare in ecare
domeniu sectorial
consultari
Asumare dialogului social ca valoare socială fundamentală (schimbarea mentalităților).
Prin negocierea CCM la nivel Național și CCM la nivel de Federație
prin intalniri periodice
Prin dialog , intelegere
Intilniri dese.
prin negocierea CCM la nivel national si CCM la nivel de federatie
printr-un dialog real

https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Dialog
Prin obligativitate legala
cu reala dorinta
Schimbarea cadrului legislativ, care sa faca obligatorii aceste intalniri.
Prin organizarea de intalniri comune, participarea la conferinte si seminarii, intermediate de catre Ministerul
Muncii si guvern.
abordarea prin prisma profesionalismului si bunei credinte
Prin organizarea de intalniri comune, participarea la conferinte si seminarii, intermediate de catre Ministerul
Muncii si Guvern.
dialogul sustinut la nivelul prefecturilor
da
Prin parteneriat real.
Promovarea de catre autoritatile statului, la toate nivelurile, a unei consultari oneste, transparente si efective
atat in procesul legislativ, cat si in elaborarea politicilor publice
Trebuie lucrat la interesul personal. Confederatiile patronale si sindicale se bat ca sa obtina
reprezentativitatea. De ce? Pentru ca sa-si trimita oameni in structurile tripartite, indemnizate! Federatiile
sindicale si patronale nu sunt interesate sa devina reprezentative. De ce? Pentru ca obtin aceste documente
degeaba! Nu pot sa faca nimic cu ele... nici macar sa-si trimita reprezentanti in structurile tripartite
indemnizate... si mai si expira dupa 4 ani!
Putere de decizie a sindicatelor in acțiunile întreprinse de patronate
Prin întâlniri cât mai dese, când sunt schimbări, de orice natură, in organizatie.
nu stiu
Prin identi carea problemelor de interes comun
Organizarea de intalniri comune.
Construcții comune
Prin profesionalizarea liderilor, prin apelul la profesionisti, prin realizarea de cercetari in domeniu, prin
constitutirea unor grupuri de lucru...
reducerea amestecului institutiilor publice in ceea ce priveste relatiile patronate -sindicate

27. Până în prezent, au fost situații în care organizația pe care o
reprezentați/ din care faceți parte a colaborat cu sectorul guvernamental/
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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public?
78 responses

Da
Nu (continuați cu întrebarea
nr. 31)

46.2%

Nu știu (continuați cu
întrebarea nr. 31)

11.5%

42.3%

28. Cum apreciați rata de succes a acțiunilor/ politicilor/ strategiilor care
au fost implementate de organizația dumneavoastră împreună cu sectorul
guvernamental/ public?
49 responses

20
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29. Au fost întâmpinate probleme în colaborarea cu sectorul
guvernamental/public?
52 responses
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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32 (61.5%)

Da

Nu (continuați cu
întrebarea nr. 31)

0

20 (38.5%)

10

20

30

40

30. Vă rugăm să precizați care au fost problemele întâmpinate în
colaborarea cu sectorul guvernamental/public
31 responses

Nu este cazul.
Au fost formale și fără un rezultat concret
Nu cunosc
Totul este un simulacru
Nerespectarea prevederilor legale de catre sectorul public.
lipsa de interes, instabilitate
Lipsa dialogului real; Intarzierea raspunsurilor la intrebari ;Ambiguitatea raspunsurilor, etc
lipsa unui real interes
Schimbarea celor responsabili pe criterii politice fapt care a dus la reluarea de la zero a demersurilor
incapaciatea instititiilor de a formula raspunsuri la toate sesizarile noastre, sau raspunsuri pe langa lege
atunci cand nu isi asuma nimeni
lipsa comunicare
Birocrație excesivă. Transferul riscurilor către parteneri sociali.
Refuzul negocierii CCM la nivel de Federației
raspunsuri in neconcordantas cu prevederile legale
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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refuzul negocierii CCM la nivel de federatie
Birocratie severa, lipsa de dialog/comunicare, aplicare subiectiva a normelor legale
lipsa de reglementare a propunerilor facute
Nimic
dezinteres total al reprezentantilor din teritoriu la propunerile ong si prezenta la manifestari/unele din ele cu
vizibilitate internationala
Lipsa de nalitate, lipsa raspunsurilor concrete, amanarea sine die, a orcarei decizi.
Discutii sterile.
Lipsa de interes real din partea unor functionari/anagajti din sectorul public, personal insu cient/supraincare
in activitatea acestora (asa cum de altfel se intampla si la nivelul unor organizatii patronale/sindicale)
In pricipal, trebuia sa incep de la inceput cu toate prezentarile si argumentatiile, de ecare data cand
reprezentantul guvernului era schimbat. Aveam de ecare data impresia ca noul reprezentant al guvernului
care se prezenta la intalnire, venea de pe alta planeta. Habar n-avea despre subiectul in discutie... cu toate ca
respectivul subiect a fost discutat si rasdiscutat cu cei care au fost inainte pe functia pe care acesta o ocupa.
Si bineinteles ca reprezentantul guvernului in general se prezinta la intalnire "ca sa se informeze" si in niciun
caz ca sa gasim solutii impreuna.
Au fost cazuri in care reprezentantul guvernului nu a inteles nimic din problema ridicata de noi. In aceste
conditii... va dati seama ca nici vorba de a gasi solutii... nici impreuna nici separat.
Refuzul dialogului
Nu știu.
Tergiversarea unor procedure de achizitie publica
Am primit doar promisiuni, ce nu au fost materializate.Lipsa unor raspunsuri concrete; raspunsuri diferite
oferite de institutiile de resort, ori departamente, la aceiasi problematica ridicata.
Lipsa de transparenta
Nu am avut nicio reactie din partea sectorului guvernamental (nu am primit raspuns la memorii, ministerul nu
a fost prezent la evenimente, nu a raspuns la solicitarile de date statistice etc.)
lipsa de interes in dezvoltarea DS pe toate palierele

31. Vă rugăm să propuneți câteva idei pentru soluționarea problemelor în
colaborarea cu sectorul guvernamental/public.
42 responses

. (2)
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Sa respecte calendarul intalnirilor si sa se resolve problemele solicitate.
Activa și concretă
Nu cunosc
intarirea rolului comisiilor de dialog social de la toate nivelurile
intalniri trimestriale cu ministerul muncii a ecarei federatie sectoriala
injumatatirea aparatului bugetar
Stabilirea unor modalitati de publicitate pentru solicitarile sindicatelor si raspunsurile formulate la aceste
solicitati.
Stabilirea unor indicatori de neindeplinire a obligatiilor legale.
Stabilirea unei interdictii, pentru persoana conducator al institutiei publice care incalca prevederile Legii, de a
ocupa functii publice de conducere sau functii de conducere in institutiile/intreprinderile de stat sau cu capital
de stat.
profesionalizarea celor din sectorulpublic și o lege clară de parteneriat cu drepturi egale
Respectarea legislatiei privind, termenele de solutionare a problemelor sesizate de sindicate.
In intarea unui departament in cadrul M Muncii prin care sa treaca toate spetele legate de legislatia muncii
sau problemele leate de munca . Acest departament sa e intermediar intre angajati /sindicate si toate
ministerele de resort astfel incat raspunsurile o ciale sa e primite doar de la o singura institutie. Ca
argument , recent, in domenilu sanitar, ANF -urile judetene au emis opinii diferite vis a vis de impozitarea
normei de hrana , fata de opinia Ministerului de Finante.
Crearea unei platforme online
realizarea unor petitii semnate de marea partea a sindicatelor
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Actiuni de modi care,prin consultari a legislatiei dialogului social
NU exista colaborare la niciun nivel de acest gen
consultari
Încrederea în partenerii sociali. Profesionalizarea partenerilor sociali.
Comunicarea și negocierea CCM la nivel Național
nu este cazul
Mai multe intalniri si rezolvarea problemelor nu taraganarea lor
Raspuns in termen legal.
comunicarea si negocierea CCM la nivel nationașl
Nu stiu
Nu am

https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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organizarea unui tribunal /si sau comisii ptr inaltii functionarii publici care sa judece sau sa ancheteze
sesizarile din teritoriu.2/introducerea cazierului administrativ ptr inaltii functionari -ptr a nu mai putea ocupa
functii in aparatul local si central3/introducerea functiei de ,,controler,,al functionarului statului ptr a preveni
derapajele de abuz de putere
Termene procedurale de rezolvare a problemelor sesizate si de nirea in legislatie a arilor de competenta
pentru rezolarea problemelor, ce revine ecarui minister, respectiv departament.
incheierea unui pact social partenerial
Termene procedurale de rezolvare a problemelor sesizate si de nirea in legislatie a arilor de competenta
pentru rezolarea problemelor.
dialogul
Nu am.
Promovarea dialogului si colaborarii, schimb de expertiza
Dialog social real la nivel de sector de activitate. Cu organizatii sindicale si patronale federative care sa e
sustinute nanciar de catre guvern cu obligatia acestora de a colabora in schimbul sustinerii nanciare.
Mai mult timp alocat pt discuțiile cu federațiile
Întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor.
nu stiu
Transparență și comunicare
Termene procedurale clare de raspuns.
Promovare și implicare reală DS
Prin negociere tripatita in Comisiile de dialog social, negocierea contractelor colective de munca, consultari si
incheierea unor acorduri cu privire la teme relevante pentru partenerii sociali, negocieri cu privire la legislatia in
curs de adoptare.
cadre specializate in dialogul social, familiarizate cu problemele patronale si sindicale

32. Vă rugăm să propuneți câteva acțiuni speci ce și programe care ar
putea realizate împreună cu sectorul guvernamental/public.
38 responses

- (2)
. (2)
nu stiu (2)
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Campanii de informare si promovare a bene ciilor unui dialog social concret si echilibrat. (2)
Alinierea legislativă
Intilniri periodice
modi carea cadrului legal actual in ceea ce priveste legislatia muncii.
tratarea angajatilor din sectorul privat cu aceeasi unitate de masura ca angajatii din sectorul public
Stabilirea unor solutii e ciente de organizare bazat pe principiul e cientei.
Programe de limitare a cheltuielilor bugetare clientelare.
Identi carea de solutii pentru indeplinirea misiunii institutiilor publice si satisfacerea cerintelor cetatenilor.
tot ce înseamnă legislația muncii
Dialog social real - si nu mimarea acestuia.
Brosuri de informare, cursuri etc
Promovare a actiunilor in urma Dialogului Social
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Proiecte comune, inclusiv proiecte nantate din fonduri publice
Impementarea unor programe speci ce schimbarilor din piata muncii, mai ales in zona IC&C, unde munca este
atipica si reprezentarea sindicala este redusa datorita tipului de angajare. Se creaza acea munca precare si
exploatabila a specialistului din zona de IT&C
consultari
Pregătirea angajaților în domeniul relațiilor de muncă. Informarea publică privind relațiile de muncă.
NEGOCIERILE CCM LANIVEL NATIONAL
nu este cazul
O intalnire lunara cu Ministrul Muncii ptr informare si aducerea la cunostiinta a problemelor aparute
negocierea CCM la nivel national
Nu stiu
Nu am
vezi 31
pact social partenerial
intalniri sectoriale
Nu am.
- Modi carea Codului Muncii si a legii 62/2011
- Crearea de Consilii Economice si Sociale la nivelul de sectoarelor de activitate in care guvernul are intentia sa
incurajeze dezvoltarea acestora.
- Discutarea si aprobarea de politici economice coerente la nivelul sectoarelor de activitate.
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Xxx
Reducerea impozitelor, acordare de gratuități.
Proiecte europene
Promovarea bene ciilor unui dialog social solid, prin campanii de informare.
imbunatatirea legislatiei ce priveste piata muncii

33. În opinia dvs. cum ar putea

îmbunătățit dialogul social tripartit:

34 responses

nu stiu (2)
. (2)
Sa se rezolve problemele solicitate.
Participare
Intilniri oneste
Să e dialog și nu monolog
seriozitate din partea celor trei actori
Realizarea efectiva a acestuia
idem raspuns pct.32
nu stiu exact ce se intampla acolo asa ca nu ma pot pronunta
prin calitatea participantilor
clari care in obligatii si drepturi
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
prin seriozitate si competenta
da
consultari
Prin asumarea lui ca valoare a societății românești.
Elaborarea unor legi favorabile tuturor, ținând cont de faptul că majoritatea celor tineri pleaca peste hotare iar
România rămâne fără forță de muncă cali cată.
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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nu este cazul
Lasata deoparte lupta ptr puere si sa se faca ceva concret si bene c pentru populatia acestei tari
elaborarea unor legi favorabile tuturor, tinand cont de faptul ca majoritatea celor tineri pleaca peste hotare iar
Romania ramane fara forta de munca cali cata
Facilitare dezvoltării pe poziții egale a celor trei parteneri
mese rotunde lunare la nivel regional
Popularizare activitatilor si deciziilor.
pact social partenerial
Popularizare activitatilor si deciziilor
Prin sinceritate.

Parerea partenerilor sociali sa conteze. Mimarea consultarii partenerilor sociali, in timp, a dus la neincrederea
in acest tip de dialog. Suntem la etapa in care partenerii sociali se uita la reprezentantii guvernului care "se
plang" de anumite neajunsuri iar pozitia acestora este... "Descurcati-va ca voi ati creat acest haos! ... iar
parerea noastra... oricum nu conteaza!"
Este nevoie de modi cari legislative, modi cari radicale de atitudine si de multi ani ca sa se repare ce a fost
stricat! Si chiar si in sitiatia in care se vor face pasi pentru indreptarea acestei situatii... partenerii sociali nu
vor avea incredere. Ei vor astepta alegerile urmatoare... alegeri in care cei care vor ajunge la putere vor mult
prea ocupati ca sa recupereze banii pe care i-au cheltuit pentru ca sa mai e atenti la subtilitati de genul
"dialog social".
X
Calitatea partenerilor sociali
Consultarea permanenta si nediscriminatorie a partenerilor sociali.

- la nivel național
31 responses

Calendarizarea intalnirilor. (2)
Sa se rezolve problemele solicitate.
dialog onest
Dialog concret
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prin legislatie ferma privin rolul dialogului social
tratament egal pentru partenerii sociali
...........
prin intarirea rolului CES si CNT si prin incheierea unui CCM la nivel national
prin reguli clare si obligatorii
Printr-o legislatie adecvata si adaptata realitatii
da - politici publice coerente si cu termen precis de aprobare si implenetare( nu cum sunt pana acum ne
intalnim ca sa mai blocam ceva)
consultari
Creșterea in uenței poziției partenerilor sociali asupra deciziei administrative și legislative.
Așezarea la masa negocierilor, seriozitatea si profesionalism
Confederatiile sa colaboreze cu Federatiile si sa lupte ptr oamenii pe care ii reprezinta
asezarea la masa negocierilor, seriozitate si profesionalism
O abordare de la rul ierbii, prin care este încurajată evoluția celor trei parteneri la nivel local / regional și astfel
devenind cu adevarat reprezentative și pe o poziție de forță la nivel național
Nu stiu
de schimat cadrul legal al acestor intalniri,construind o baza legala care sa creasca obligativitatea acestora
.
pact social partenerial
consultarea sustinuta a reprezentantilor sindicali la nivel national
am raspuns mai sus
X
Prin reviste,ziare.....etc.
Stabilirea unui calendar al actiunilor.
Participare activa
Prin operationalizarea Consiliul National Tripartit, prin implicarea unor experti si prin negocieri regulate cu
privire la legislatia in curs de adoptare, prin negocierea unor acorduri tripartite la nivel national si
reintroducerea contractului colectiv de munca unic la nivel national.
prin intensi carea acestuia
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- la nivel sectorial
33 responses

Sa se rezolve problemele solicitate.
dialog onest
Dialog adevărat și colaborare intre parteneri sociali
prin legislatie ferma privin rolul dialogului social la nivel sectorial
tratament egal
...................
posibilitate incheierii si aplicarii unui CCM la nivel de sector, in baza art 72 alin. (1) B. c) din L 62/2011 si
eliminarea art 143 alin (3) din L 62/2011, pentru a face posibil accesul tuturor actorilor din sector la
prevederile unui asemenea CCM .
promovarea dialogului social bipartit
diferentierea drepturilor angajatilor pe grupe salariale
prin lege
Functionarea structurilor existente si imbunatatirea acestora
da - intalniri trimestriale cu tematica si planuri de dezbatere reala, care sa aduca progres dar si imbunatatire a
pietei muncii
consultari
Calitatea de membre de drept ale Comisiilor de Dialog Social pentru federațiile reprezentative. Consultarea în
domeniul tuturor actelor normative elaborate, indiferent de tipul acestora. Introducerea instituției consultării
permanente.
Sindicalizarea mai multor societăți
sindicalizarea mai multor societati
Dezvoltarea reprezentativa pe ecare sector profesional
Nu stiu
Da
.
Incurajarea formarii organizatiilor patronale reprezentative; reducerea pragului pentru obtinerea
reprezentativitatii la nivel patronal si de federatie sindicala; obligativitatea incheieri de contracte colective de
munca pentru sectoarele de activitate unde exista organizatii patronale si sindicale reprezentative.
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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pact social partenerial sectorial
Incurajarea formarii organizatiilor patronale reprezentative.
consultarea reprezentantilor la nivel de sector
In cazul educatiei si formarii profesionale: imbunatatirea activitatii si reprezentativitatii Comitetelor sectoriale
ca sa imbunatatesti dialogul tripartit la nivel sectorial... acesta ar trebui sa existe. Din punctul meu de vedere,
dialog tripartit la nivel sectorial, nu exista! Si vorbesc in cunostinta de cauza!
X
A șare pe panourile interioare.
Incurajarea negocierilor la nivel sectorial si incurajarea asocierilor de tip patronal.
Renegocierea sectoarelor de activitate
prin reducerea restrictiilor legale cu privire la reprezentativitatea partenerilor sociali.
prin intensi carea acestuia

34. Din lista următoare, vă rugăm să alegeți varianta care corespunde cel
mai bine cu situația organizației pe care o reprezentați/ din care faceți
parte cu privire la strategia în vederea consolidării capacității
administrative de elaborare de propuneri alternative de politici publice.
74 responses

Organizația nu are nici o
strategie

20 (27%)

Are în vedere formularea
unei strategii

22 (29.7%)

A demarat procesul de
formulare a unei …

8 (10.8%)

Are o strategie care
necesită îmbunătăț…

22 (29.7%)

Are o strategie clară,
adaptată
0

8 (10.8%)
5

10

15

20
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35. Ați dori să faceți parte dintr-un grup de discuții în cadrul unei rețele de
socializare/platformă pe domeniul dialogului social?
120 responses

83 (69.2%)

Da

37 (30.8%)

Nu

0

20

40

60

80

100

36. În unitatea dvs. există:
117 responses

44 (37.6%)

Un sindicat reprezentativ

Un sindicat
nereprezentativ

26 (22.2%)

Nu există sindicat

0

53 (45.3%)

20

40

60

37. Ce tip de organizație reprezentati?
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Reprezentativ

Nereprezentativ

30

20

10

0
Sindicat

Patronat

Federatie
sindicala

Confederatie
sindicala

Administratie
publica

38. În ce sector/ domeniu operează organizația pe care o reprezentați?
96 responses

Alimentar (6)
Industria alimentara (5)
industria alimentara (4)
Sănătate (2)
comert (2)
servicii (2)
Zahar (2)
Industrie alimentara. (2)
turism (2)
Servicii (2)
activitati distractive pentru copii (2)
Training
electrotehnic
Servicii de securitate
Financiar bancar
industrie
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Invatamant si cercetare
servicii / turism
Logistică.
sanatate, servicii publice
Asigurari
transporturi feroviare
Sanatate/activitati veterinare
industria națională
Administratie
Auto
Petrol
Administratie publica
sanatate
Financiar, bancar si de asigurari
biomasa
Administratie publica locala
Procesare lapte
producerea berii
Profesie liberală si educație
consultanta/servicii
PRODUCTIEI PUBLICITARE
PRODUCTIE PASMANTERIE
patronat televiziune
industrial
Sector vitivinicol
IT&C
industria alimentara, procesare lapte
Industria zahărului
Formare profesională
https://docs.google.com/forms/d/1Aw-7UGnP2izO-3UMUFRxjoEpv_Ndjnu-FQVztxdqndw/viewanalytics
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Industrie- fabricare piese
industrie alomentara
Servicii/Comunicare și relații publice.
Dezvoltare locală
Domeniul afacerilor
Consultanta si formare profesionala
educatie - invatamant superior
industria poligra ca
Tipogra e
casa de comert -ong
Productie articole din hartie.
Industrie Alimentara.
invatamant
distributie
sanatate si asistenta sociala
productie
Turism.
Educatie
Sectorul 10, 11, 23, 26
bauturi
Alimentație publica
asociatie patronala
Domeniul serviciilor
Agricol
Servicii
consultanta
National
social
Cultură
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chimiesi petrochimie
Industrial

39. Vârsta dumneavoastră
122 responses

18 – 25 ani
24.6%

26-35
36-45
46-54

27.9%

55-64
peste 64
13.1%
26.2%

40. Care este ultima formă de învățământ absolvită?
119 responses

Fără studii absolvite
22.7%

Gimnaziu
Şcoala de arte şi meserii (ş…
Liceu
Şcoala de maiştri

41.2%

Facultate
Masterat
18.5%

doctorat
1/2
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41. Genul:
118 responses

Masculin
33.9%

Feminin

66.1%

42. Care este postul ocupat de dumneavoastră in cadrul organizației
angajatoare în prezent (inclusiv din administrația publică)?
109 responses

Management de vârf (supe…
27.5%

Management de nivel mediu
Personal TESA/administrativ
Angajat fără funcție de con…

15.6%

presedinte
nu este cazul
Presedinte - Federatia Sind…

22%

25.7%

Exercit si o profesie liberală
1/2

43. Care este postul ocupat de dvs. în cadrul organizației sindicale/
patronatului?
119 responses
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Management de vârf
(superior)
31.1%
26.1%

Management de nivel mediu
Personal TESA/administrativ
Membru
Nu este cazul
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