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RAPORT FINAL
Prezentul studiu face obiectul contractului de prestări servicii nr. 118/12.07.2018
încheiat de S.C. Formare Managerială în Turism – FMT S.R.L. Brașov cu Federația
Națională a Sindicatelor din Industria Alimentar în cadrul proiectului ‘‘Un dialog social
european prin îmbunătățirea și actualizarea Legii Dialogului Social din Romania”,
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară: Administrație publică și
sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și
a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în baza Ordinului nr.
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor
privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri
europene și în baza Contractului de finanțare nr. SIPOCA/SMIS 196/112811
Studiul realizat va contribui la realizarea obiectivului specific al proiectului OS1
și anume realizarea unei imagini de ansamblu asupra implementării legislației dialogului
social printr-un studiu/cercetare realizata in rândul reprezentaților autorităților publice,
patronatelor și sindicatelor. Prin studiul realizat se vor obține și certifica date legate de
efectele negative ale actualelor prevederi din Legea Dialogului Social (Legea 62/2011).
Datele obținute în urma studiului vor reprezenta un punct de plecare în activitatea de
instruire a reprezentanților sindicatelor dar și în dezbaterile pe marginea modificării legii
dialogului social.
In cadrului Subactivității 3.1.-Realizarea unei diagnoze instituționale pe două
paliere din cadrul proiectului ofertantul a realizat o cercetare la nivel național cu
următoarele obiective generale:
- modul de implementare al Legii Dialogului Social;
- instrumente de monitorizare și evaluare a modului de aplicare a prevederilor
legale;
- mecanisme și instrumente suport pentru întărirea administrativă a partenerilor
sociali în negocierile cu administrația publica centrală/patronate;
- modalități de monitorizare și generare de informări referitoarea la relațiile colective
de muncă;
- mecanismele de întărire a dialogului social, modalități de formulare și promovare
de propuneri alternative la politicile publice.

Studiului prezintă informații relevante cu privire la:
- caracteristici parteneri sociali care activează în sectorul de activitate (capital uman,
dotări, specific, mărime etc);
- posibilități de intensificare a cooperării între patronatele și sindicatele
reprezentative la nivel de ramură și la nivel național, în vederea influențării structurilor
de bază pentru implementarea unui dialog social constructiv, deficiențele și problemele
întâmpinate în colaborarea cu sectorul guvernamental;
- tipuri de acțiuni specifice și programe care pot fi realizate împreuna cu sectorul
guvernamental;
– opinii cu privire la rata de succes în implementarea de acțiuni/politici/strategii care
au fost implementate împreuna cu sectorul guvernamental;
- principalele așteptări și factorii care ar putea facilita funcționarea lor optimă;
- strategiile partenerilor sociali reprezentativi la nivelul ramurilor de activitate, în
vederea consolidării cap.acității administrative de elaborare de propuneri alternative de
politici publice.
Cercetarea/studiul s-a realizat după cum urmează:
- prima etapă constă în colectarea de date primare și secundare referitoare la
instituțiile publice centrale precum și la nivelul partenerilor sociali care au legătură
directă sau indirectă cu dialogul social în Romania. Aceasta etapă are ca scop
agregarea acelor date și informații care descriu instituțiile publice, partenerii sociali și
activitatea lor.
S-au luat în considerare date care reflectă următoarele aspecte: instituții, funcții
primare și secundare, relații și contacte formale cu alte instituții, parteneri sociali,
proiecte derulate, arii de activitate, grupuri ținta deservite. Culegerea de date s-a
realizat prin analiză de documente, realizarea unui focus-group și chestionare aplicate.
Rezultat - livrabil: Studiu privind parteneriatul social la nivel național vs.
Europa
Coordonatori: ing. Amelia Popescu – director general al Patronatului
Petrolului din România, fost director general UGIR-1903
prof. dr. Tiberiu Foris – director executiv UGIR 1903 Regiunea
Centru

- a doua etapa a constat în intervievarea grupului ținta selectat - utilizând metode
și tehnici specifice cercetării sociale- anchetă pe bază de sondaj.
Cercetarea/studiul s-a realizat la nivel national, pe un eșantion de minimum 200
persoane, subiecți provenind din rândul partenerilor de dialog social, organizații
patronale și sindicale, implicate în dialogul social precum și instituții/autorități publice
locale și centrale
Studiul s-a realiza în două etape:
1. Focus group cu parteneri sociali reprezentativi (cercetare calitativă realizată
cu scopul de a formula ipotezele cercetării cantitative- ancheta pe bază de
sondaj);
2. Cercetare cantitativă la nivel național prin metoda anchetei pe bază de
sondaj utilizând un eșantion de peste 200 de subiecți din cadrul partenerilor
sociali reprezentativi.
Coordonatori: conf. univ. dr. Alina Simona Tecău, Universitatea
Transilvania din Brașov, Departamentul de Marketing,

prof. dr. Tiberiu

Foris – director executiv UGIR 1903 Regiunea Centru

Durata de realizare a studiului/cercetarii: 30 zile calendaristice (de la
momentul semnării contractului – 11 august 2018) .

Cuprins
1. Studiu privind parteneriatul social la nivel național vs.Europa
 Modul de implementare al Legii Dialogului Social
 Instrumente de monitorizare și evaluare a modului de aplicare al
prevederilor legale
 Mecanisme și instrumente suport pentru întărirea administrativă a
partenerilor sociali în negocierile cu administrația publica central
 Modalități de monitorizare și generare de informări referitoarea la relațiile
colective de muncă
 Mecanismele de consolidare a dialogului social, modalități de formulare și
promovare de propuneri alternative la politicile publice
 Etica dialogului social la nivel național
2. Cercetare calitativă de tip focus group
3. Cercetarea cantitativă prin metoda anchetei pe bază de sondaj
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- Populația supusă cercetării
- Considerații privind metodologia de cercetare


Anexe

Analiza și interpretarea rezultatelor obținute

1. Studiu privind parteneriatul social la nivel național vs.Europa
Parteneriatul social reprezintă principiul de bază al unui Dialog social. Există două
feluri de Dialog instituționalizat:


Dialogul Social la care participă organizații patronale, organizații sindicale și
instituții guvernamentale și



Dialogul civic care este de fapt un dialog social la care participă și
reprezentanții structurilor asociative ale Societății civile.

Este important să facem o separare conceptuală a dialogului social de cel civil.
Dialogul civil este complementar cu dialogul social, fără a îl putea înlocui.
Cele mai multe țări din Europa au dezvoltat un sistem bipartit de dialog social,
sistemul tripartit fiind aplicat pentru aspecte ce țin de legiferare și/sau standarde sociale.
Dialogul social reprezintă în majoritatea țărilor europene garanția democrației
participative, moderne și sociale.
Succesul unui asemenea mecanism depinde în mare măsură de o autonomie
socială și funcțională pe piață, a fiecărui partener în parte. Astfel, reprezentanții
salariaților, reuniți în organizații sindicale și reprezentanții angajatorilor, reuniți în
structuri patronale vor putea colabora productiv pentru identificarea soluțiilor la o serie
de probleme și conflicte, dar și pentru: îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea
principiilor de egalitate de gen, nivel de salarizare corect, pentru creșterea
productivității, ocuparea forței de muncă, sănătate și securitate în muncă, toate aceste
putând fi negociate fără intervenția directă a statului, dezvoltând în acest fel Dialogul
social bipartit. Putem spune că dialogul social bipartit reprezintă celula de bază a
dialogului social, punctul de plecare pentru un parteneriat solid construit pe interese
comune.
Parteneriatul social ca instrument al Dialogului social este bazat pe:
-

Egalitatea părților participante la Dialogul social,

-

Legalitate,

-

Încrederea mutuală a participanților,

-

Respectarea angajamentelor (contracte de muncă, acorduri, înțelegeri s.a.m.d.)
din partea reprezentanților părților implicate,

-

Identificarea intereselor commune,

-

Medierea și soluționarea conflictelor de muncă,

-

Cooperarea eficientă între toate sectoarele de activitate ale economiei dar și
între toți partenerii sociali implicați.

Prima formă recunoscută de Parteneriat social a fost în Europa sub forma Consiliului
Economic și Social în țări precum Franţa, Italia, Belgia sau Olanda.
În Franța inițiatorul pentru înființarea Consiliului Național Economic de lucru a fost
Leon Jouhaux în anul 1919 însă proiectul a fost operațional din 1925, sub numele de
Consiliul Național Economic.
În 1958 Constituția Republicii a V-a conferă un titlu specific Consiliului Economic și
Social. În cele din urmă Legea Constituțională nr. 2008-724 din 23 iulie 2008 pentru
modernizarea instituțiilor din cea de-a V-a Republică schimbă numele Adunării,
devenind astfel Consiliul Economic, Social și de Mediu și instituția își extinde în mod
semnificativ rolul de sesizare și misiunile, limitând totodată și numărul de membri la cel
actual, adică 233.” http://www.ces.ro/newlib/studii-ces/FISA_CESM-FRANTA.pdf
In Italia Consiliul Economic și Social a fost înființat în1957 în conformitate cu
prevederile Art. 99 al din Constituția Republicii Italiene dar modul de lucru și
componența a fost stabilită abia prin adoptarea Legii nr. 36 /1986
http://www.ces.ro/newlib/studii-ces/STUDIU-COMPARAT-CES-uri.pdf
La nivel european, Consiliul Economic si Social European s-a înființat în anul
1957 ca urmare a Tratatului de la Roma, fondat pe baza Tratatelor de constituire ale
Comunităţii Europene – Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 13) și în Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 300-304). În prezent Consiliul
Economic și Social European are în componență 350 de reprezentanți din țările
membre ale Uniunii Europene având rolul de organism consultativ reprezentând
organizațiile lucrătorilor și angajatorilor și alte grupuri de interese. Consiliul Economic și
Social European CESE concluzionează că dialogul social este un factor esențial al
modelului european care trebuie aplicat atât în plan național cât și în cel internațional.

În România Consiliul Economic și Social s-a înființat prin Legea 109/1997 și a
funcționat în baza acestei legi până în 02.09.2012 cand a fost abrogată de Legea
62/2011. La ora actuală Consiliul Economic și Social numară 45 de membri, câte 15 pe
fiecare latură.
Parteneriatul social se regăsește de la nivel de unitate, salariați - angajator, până
la nivelul administrației publice, de la nivel sectorial/ grup de unități, la nivel teritorial și
la nivel național. Răspândirea și implementarea parteneriatului social ca factor esențial
de comunicare în interiorul relațiilor industriale a dus în timp la redefinirea acestuia în
funcție de limitele și circumstanțele în care a fost aplicat și dezvoltat. Trebuie subliniat
faptul că, datorită caracteristicilor sale, dialogul social nu este doar un instrument de
soluționare a conflictelor, ci și un instrument de preîntâmpinare a acestora.
Din păcate în România, Parteneriatul social este redescoperit în mod ciclic fără a
se ajunge la un grad de perfectare în modul de aplicare al acestuia iar Dialogul social a
devenit un cadru formal care nu este interesat în identificarea de soluții, motiv pentru
care marile companii nu au încredere nici in Dialogul Social ca instituție și nici în
partenerii sociali.
Un Dialog social funcțional nu poate fi decât un rezultat al eforturilor de coeziune
socială către care să aspire atât organizațiile sindicale cât și cele patronale. În puține
cazuri organizațiile patronale și organizațiile sindicale au interese cu adevărat comune.
Ex: sindicatele vor majorări de salarii, patronatele încearcă să stopeze aceste creșteri
sau să fie mici dar, în niciun caz, la valoarea solicitată de angajați. Referitor la
Formarea profesională, sindicatele solicită suportarea în întregime a cheltuielilor de
către patronat, dar patronatele nu sunt dispuse să investească și caută forță de muncă
gata pregatită și exemplele pot continua.
Cu toate acestea în cadrul Dialogului social, părțile implicate trebuie să ajungă la
soluții unanim acceptate și acest lucru necesită compromisuri fie de o parte, fie de
cealaltă, fie de ambele părți. Primul pas pentru rezolvarea unui conflict constă în
aducerea la aceeași masă a tratativelor a părților implicate și aceasta reprezintă soluția
Dialogului Social, dar avem nevoie de mecanisme bine puse la punct pentru realizarea
acestui concept. Legea Dialogului social s-a vrut a fi parte a unui astfel de mecanism,
dar efectul a fost în mare parte opus.

Modul de implementare al Legii Dialogului Social
Dialogul social funcționează la nivelul Uniunii Europene încă din anul 1957 în
baza Tratatului de la Roma. În ciuda faptului că se bazează pe o istorie de peste șase
decenii, dialogul social încă este într-o continuă dezvoltare și analiză. Se lucrează încă
la perfectarea mecanismelor care să ducă la

realizarea coeziunii sociale. Franța,

Germania au trecut și ele printr-o criză a Dialogului Social în 2008-2009 când s-au
confruntat cu criza economică dar, printr-o cooperare între partenerii sociali au depășit
cu succes această perioadă. Forța partenerilor sociali a permis acestora să se implice
în mod real în luarea deciziilor și în modalitatea de implementare a acestora, astfel
încât, prin efortul comun, să se depășească perioada de criză, devenind astfel parteneri
de bază ai instituțiilor guvernamentale.
În Germania de exemplu, angajatorii au avut tăria de a se opune public strategiei
sociale ducând la adaptarea acesteia în conformitate cu necesitățile economiei
Germane.
Nu același lucru putem să spunem despre România, în care Dialogul social este folosit
ca pretext pentru modificarea sau promulgarea de acte normative, unele dintre acestea
nocive dezvoltării economice și sociale. De multe ori, Dialogul social a fost folosit ca
paravan pentru promovarea unor acte normative, nici sindicatele și nici patronatele
neavând suficientă forță sau experiență pentru a lua o poziție comună publică.
România are de recuperate, în acest domeniu, mai mult de jumătate de secol
față de alte țări din Uniunea Europeană și, din păcate, deși au trecut aproape 30 ani de
la înlăturarea regimului comunist, România se afla într-o continuă etapă de tranziție.
Asociațiile, atât cele patronale și mai puțin cele sindicale, redescoperă mereu același
unic și răspândit instrument de dezvoltare, comunicare și rezolvare a conflictelor de
muncă - Dialogul social.
Asociațiile patronale au funcționat și s-au înființat din anul 1924 până în anul
2000 pe baza Legii nr. 21/1924, abrogată ca urmare a promulgării Ordonanței 26/2000;
se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 503/1991 odată cu promulgarea Legii Patronatelor

nr. 356/2001 abrogată și înlocuită de Legea 62/2011 – Legea Dialogului Social
actualizată prin OUG nr. 23/2017.
Necesitatea unui nou partener, fie acesta și formal, în intenția de a se crea un
cadru organizat de negociere a noilor relații industriale, atât de necesar instituirii unui
regim democratic în România a permis înființarea asociațiilor patronale ale regiilor
autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat prin Hotărârea Guvernului
nr.503/1991. România la aceea vreme, avea nevoie de structuri asociative ale
angajatorilor, adică patronale pentru că existau deja sindicatele care au continuat
activitatea după 1989, de aceasta data în concordanță cu noua democrație. Primul
sindicat din România s-a înființat în anul 1905 și a fost al lucrătorilor tâmplari, urmând
ca în 1906 să se înființeze Comisia Generală a Sindicatelor din România, în cadrul
căreia a fost adoptat statutul general al mișcării sindicale. În vreme ce sindicatele au
supraviețuit perioadei comuniste, existând la nivel național o singură confederație
sindicală care începând cu anul 1966 s-a numit Uniunea Generală a Sindicatelor din
România- UGSR, nu același lucru putem să afirmăm despre organizațiile patronale.
Încercarea de perfecționare a Dialogului Social a condus spre lansarea
Acordurilor Sociale. Aceste acorduri au fost semnate în perioada 2001 și 2002 de
Confederațiile sindicale și patronale cu reprezentativitate națională dar și de Primul
ministru și Ministrul Muncii în calitate de reprezentanți ai Guvernului. Procesul a
culminat în anul 2004 cu Pactul pentru Stabilitate socială, semnat și sustinul de aceeiași
parteneri socio-economici.
Parteneriatul social este construit pe criterii și metodologii asemănătoare în
majoritatea țărilor din Europa. Diferențele în implementarea Parteneriatului social ca
instrument al Dialogului Social rezultă din calitatea partenerilor implicati dar și în
capacitatea de concentrare pe probleme comune. Bineînțeles că legislația are un rol
important fiind un factor fie de reglementare, fie de destabilizare. Dacă până în anul
2011 legislația permitea cu mai multă ușurință obținerea reprezentativității, cel puțin în
zona patronală unde existau la un moment în 2008 nu mai puțin de 13 Confederații
patronale cu câte 7% reprezentativitate adică o acoperire de 91%, după apariția Legii
Dialogului Social în anul 2011 acest procent s-a diminuat la numai 35% existând pe

piață un sistem paritar de reprezentare, respectiv cinci Confederații sindicale versus
cinci Confederații patronale.
Se poate concluziona că, mare parte din organizațiile sindicale dau dovadă de
transparență în comunicare și au poziții deschise și publice față de măsurile economico
-sociale luate de clasa politică, însă nu același lucru putem spune despre organizațiile
patronale care, în loc să adopte poziții comune și vizibile în mass media, se luptă pentru
câștigarea competiției dintre ele și fac aranjamente în spatele ușilor închise fără să se
consulte cu partenerii din sindicate. Principiul afilierii la organizațiile patronale este unul
bazat în mare parte pe afinități fie de natură personală, fie de altă natură care nu au
legătură cu etica în afaceri.
Legea Dialogului Social, la data promulgării ei, s-a dorit a fi o lege unică atât
pentru părțile implicate în parteneriatul social cât și pentru funcționarea la cote ridicate
și transparente a procesului de Dialog Social. Numai faptul că promulgarea Legii
62/2011 a dus la abrogarea a nu mai puțin de 6 acte normative ne arată că s-a dorit
concentrarea legislației pe acest segment într-o singura lege. Modalitatea în care au
fost comasate: Legea sindicatelor nr. 54/2003, Legea privind soluționarea conflictelor de
muncă nr. 168/1999, Legea Patronatelor nr. 356/2001, Legea contractelor colective de
muncă nr. 130/1996, Legea CES ului nr. 109/1997 precum și HG 369/2009 privind
înființarea și funcționarea comisiilor de dialog social, a dus la efecte devastatoare
pentru cei care sunt parte a Parteneriatului social.
Din păcate, această lege a Dialogului Social a creat nenumărate blocaje atât
funcționale cât și de reprezentare. Exemplul cel mai concludent este Legea CES –ului
inclusă în acest pachet care a dus la blocarea activității acestuia până la apariția unei
legi proprii și anume Legea 248/2013.
Punerea în aplicare a Legii Dialogului Social - Legea 62/2011 s-a făcut în mod
eșalonat, în sensul că această lege a produs efecte în timp și în mod gradual, dar în
același timp devastatoare pentru instituția Parteneriatului social.
Astfel, Reprezentativitatea și Contractele Colective de muncă la nivel de ramură
au fost duse până la sfârșitul perioadei de valabilitate, fără întreruperea lor prematură.
Odată cu terminarea perioadei de valabilitate, intervenea Legea 62/2011 care ducea la

aplicarea obligatorie a prevederilor acesteia. În prezent nu se mai negociază niciun
Contract Colectiv de muncă pentru niciun sector de activitate.(ramură economică).
Sancțiunile care rezultă din neaplicarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute
în Legea Dialogului Social au culminat cu dispariția din zona societății civile a unui
număr mare de organizații (patronale și sindicale) afectând în mod evident

buna

desfășurare a parteneriatului social.
Cu toate că ne-am fi așteptat ca Legea Dialogului Social să fie implementată în
totalitate, există prevederi ale legii a caror aplicabilitate poate fi ocolită cu usurință. Ne
referim aici la art 10-11 din Legea Dialogului Social, prevederi întărite și prin Codul
muncii art 220 alin 1și alin 2 care se referă la o protecție a liderului de sindicat pe
perioada mandatului și încă doi ani după. Modificările aduse Legii 62/2011 în anul 2016
întăresc poziția liderului de sindicat; cu toate acestea, Curtea Constituțională consideră
că în cazul în care concedierea nu are legatură cu activitatea sindicală interdicția de
concediere ar fi o favorizare față de restul salariaților contravenind astfel dispoziţiilor art.
16 din Constituţie.
Situația economică, criza locurilor de muncă dar și instabilitatea socială permit
angajatorului să aplice metode care să ducă la diminuarea numărului de membri ai
sindicatului prin reducerea numărului de angajati, sau prin reorganizarea sau
introducerea în insolvență a întreprinderii, situație în care sindicatul nu mai poate
funcționa.
Se încearcă așadar și în mare parte se reușește, înlocuirea sindicatelor în
ințelesul Legii 62/2011 cu „instituția reprezentanților salariaților”, definită în Codul Muncii
– Titlul VII – Dialogul Social, art 221. Această lege permite angajatorilor să desemneze
un reprezentant agreat în vederea negocierii contractelor colective de muncă la nivel de
unitate.
De remarcat faptul că acest reprezentant, în conformitate cu alin. 3 al articolului
de mai sus „nu poate să desfașoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv
sindicatelor” și în plus poate fi oricând schimbat sau chiar concediat de către angajator.
Totodată, Legea dialogului social lasă libertate angajatorului de a iniția sau nu,
negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate. Așadar, angajatorul

poate omite să inițieze negocierea contractelor de muncă, situație in care acesta nu
poate fi sancționat în niciun fel acesta neavând o obligativitate în acest sens.
Cu alte cuvinte, implementarea Legii Dialogului Social a avut ca rezultat pozitiv o
reașezare a partenerilor pe valori reale și simetrice de reprezentare dar, în același timp,
sunt și efecte ce trebuie diminuate, cum ar fi:
-

Desființarea sau reducerea numărului de Contracte Colective de Muncă la nivel
sectorial;

-

Limitarea dreptului la liberă asociere atât în rândul sindicatelor cât și în rândul
patronatelor, drept legiferat de constituția României.( art 40 alin1 – Constitutia
României);

-

Diminuarea numărului de sindicate la nivel de unitate;

-

Reducerea nivelului de protecție a liderilor de sindicat la nivel de unitate;

-

Scăderea participării organizațiilor la Dialogul social atât bipartit cât și tripartit
datorate neîndeplinirii condițiilor legale;

-

Diminuarea ponderii Dialogului social bipartit, acesta fiind eliminat în mare parte
la nivel de unitate;

-

Migrația lucratorilor de la o companie la alta;

-

Lipsa predictibilității în plan social.

Aplicarea Legii dialogului social - Legea 62/2011 a avut ca rezultat un regres cu
efecte directe, sesizabile în ambele tipuri de structuri asociative, atât patronale cât și
sindicale. Ambele au pierdut atât membri cât și puterea de negociere.
În ceea ce privește asociațiile patronale, cele care s-au înființat în intervalul 20002001, adică de la apariția OG 26/2000 până la Legea 356/2001 funcționează în
continuare pe OG 26/2000, nefiindu-le restricționat accesul la Dialog social dacă
întrunesc condițiile din lege.
Am putea spune, parafrazându-l pe Caragiale că, deși avem o Lege a dialogului
social, acesta lipsește cu desăvârșire, fapt cauzat în mare parte de aplicarea Legii
62/2011!
In România, Dialogul Social este o formalitate mimată prin așezarea la masa
tratativelor a partenerilor sociali cu drept de emitere a unor puncte de vedere. În plus,
numărul organizațiilor care au dreptul să participe la Dialogul social s-a diminuat, ca

urmare a neîndeplinirii condițiilor de reprezentativitate. Cea mai afectată este zona
patronală și, din nefericire, consecințele nefaste ale acestei situații se fac resimțite în
multe aspecte ale mediului de afaceri. Dacă în anul 2012 erau nouă confederații cu
sentințe judecătorești de reprezentativitate la nivel național definitive și irevocabile, în
prezent doar cinci Confederații patronale au obținut reprezentativitatea la nivel național,
numărul acestora fiind în continuare în scădere, având în vedere că această
reprezentativitate este din ce în ce mai greu de obținut datorită reticenței companiilor și
lipsa de motivație a acestora de a fi membri în asociațiile patronale. La această situație
adaugăm și lipsa unei oferte de servicii atractive care să vină în întâmpinarea
companiilor care activează pe piața din Romănia, motiv pentru care multe dintre
asociațiile patronale rămân „goale” de membri încă de la înființare.
Prin aplicarea Legii Dialogului Social- Legea 62/2011 s-au putut constata
punctele slabe, atât ale partenerilor sociali, patronate și sindicate, cât și ale instituțiilor
statutului. S-a diminuat accesul atât la informații cât și la masa Dialogului social; putem
vorbi despre disiparea Dialogului social bipartit până la dispariția acestuia, iar reuniunile
tripartite devenind locuri de socializare, formalități instituționale fără rezultate în piața
muncii nici în domeniul ocupării forței de muncă, nici al sănătății și securității în muncă
și fără progrese în domeniul de condițiilor de muncă.
Instrumente de monitorizare și evaluare a modului de aplicare al prevederilor
legale
În ceea ce privește aplicarea prevederilor legale pe partea de monitorizare și
evaluare, putem avea ca instrument de monitorizare impactul avut în cadrul relațiilor
industrial (relațiile sindicate – patronate), precum și în mediul economic și social.
Există instrumente clare cu sancțiuni financiare pe care Inspectoratul Teritorial
de Muncă poate intervene, dar există și sancțiuni care nu sunt pecuniare și al căror
efect este mult mai devastator din punct de vedere al imaginii, al credibilității și al
poziției în societate.
Pierderea reprezentativității, atât la nivel național cât și la nivel de ramură sau
grup de unități, are ca efect excluderea de la orice formă de dialog social, lipsa
interesului membrilor, migrația membrilor către alte structuri, dezinteresul colaboratorilor

de a negocia sau a dezvolta relații industriale sau de colaborare cu asociația în cauză.
Toate acestea duc de cele mai multe ori la dizolvarea asociației.
Cu toate acestea, în Registrul ONG-urilor sunt puține asociații închise, cele mai
multe au ca status faptul că sunt active, dar în realitate acestea sunt menținute fără
activitate. Acest lucru se datorează și unei proceduri de închidere sau lichidare destul
de anevoioase.
Ex: Procesul de lichidare a unui SRL durează în medie 3 -5 zile, pe când pentru
o asociație, indiferent de actul normativ de înființare, poate să dureze peste un an iar
costurile sunt de 10 ori mai mari decât la un SRL.
Un alt instrument de monitorizare și evaluare a modului în care au fost aplicate
prevederile Legii 62/2011 este numărul contractelor de muncă și numărul sectoarelor
de activitate pentru care s-au semnat contracte colective de muncă; conform datelor
statistice, în anul 2018 acestea sunt inexistente.
Până la apariția legii 62/2011 partea de negociere a Contractelor Colective de
Muncă era un motiv bine întemeiat pentru ca angajatorii să devină membri ai unei
asociații patronale, dealtfel singurul motiv real. Era momentul „ istoric” în care
angajatorii, respectiv reprezentanții companiilor, se așezau la aceeași masă pentru o
negociere în condiții de egalitate.
Conform datelor de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, singura
sursă de informații pe acest segment, situația Contractelor de muncă pe sectoare de
activitate versus contracte de muncă pe grup de unități arată conform Tabelului și
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Din graficul de mai jos se poate vedea lipsa unei strategii coerente de creștere a
numărului de Contracte Colective de Muncă pe sectoare de activitate/grup de unități.
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Există mari sincope în ceea ce privește monitorizarea relațiilor de muncă,
colectarea datelor în timp util de la organizațiile de ramură, atât patronale cât și
sindicale, sau de la companii, în ceea ce privește modul de derulare a inițierii, negocierii
și încheierii contractelor de muncă.
Confederațiile Sindicale (Cartel Alfa, de exemplu) au făcut demersuri și au
încercat depunerea unei petiții pentru modificarea legii 62/2011 în care precizau că în
anul 2017 deja nu mai exista niciun Contract de muncă la nivel sectorial, 66% din
numărul de salariați nu sunt protejați și nu beneficiază în niciun fel de prevederile legii
62/2011 privind Formarea profesională, pauza de masă, zile libere suplimentare. Dar,
această inițiativă sindicală, nu s-a bucurat de susținere și din partea confederațiilor
patronale. https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/vrem-o-lege-a-dialogului-social-maibuna-pentru-angajati
În cele mai multe cazuri, asociațiile patronale, federațiile, nu dispun de informații
în ceea ce privește stadiul Contractelor Colective de muncă de la nivelul unităților
membre. Sunt puține structurile patronale a căror listă a membrilor este publică și este
dificil de realizat o evaluare a organizației respective.
Despre aceeași lipsă de transparență se poate discuta și pe latura sindicală, dar
trebuie spus că există mult mai multă coerență din partea acestora.
Mecanisme și instrumente suport pentru întărirea administrativă a partenerilor
sociali în negocierile cu administrația publica centrală
În virtutea celor prezentate anterior devine tot mai clară necesitatea unei scheme de
ajutor pentru întărirea și determinarea partenerilor sociali. Această schemă de ajutor se

referă la punerea la punct a mecanismului de funcționare care să cuprindă corecturile
legislative menite să poziționeze, în condiții de egalitate, organizațiile sindicale și
organizațiile patronale.
De asemenea, putem discuta despre identificarea unui acces mai facil la finanțări
europene, de prezentare a modelelor europene de parteneriat social dar, în mod
deosebit, de prezentarea unor modele de structuri organizaționale de succes, de un
schimb de bune practici. Cu alte cuvinte, putem spune că, fără un ajutor, atât din partea
instituțiilor guvernamentale dar și din partea partenerilor sociali de la nivel european, fie
că ne convine sau nu, vom fi mereu codașii Europei în ceea ce privește Dialogul social.
Starea de tensiune generată de incapacitatea rezolvării prin dialog social Bipartit și
în unele situații tripartit a relațiilor industriale, a calității vieții cetățenilor, a raportului
venituri-cheltuieli pe fiecare familie, poate duce la conflicte majore. Nu putem avea o
economie funcțională dacă nu avem relații industriale echilibrate și, în cadrul acestora,
statul are un rol major, fiind perceput ca principalul vinovat pentru nivelul scăzut al
Parteneriatului social.
Din păcate sau din fericire, nu suntem singurii care încearcă să identifice sau
să descopere un Dialog social performant. Franța are și ea aceleași dileme doar că, la
alt nivel de dezvoltare economică. Cele mai dese teme abordate în Dialogul social din
Franța se referă la gradul de satisfacție al lucrătorilor și la creșterea cifrei de afaceri a
companiilor, sindicatele având un rol major în reglementarea condițiilor muncii. Marc
Ferracci, Florent Guyot în lucrarea lor ”Dialogul social și performanța economică”
prezintă corelații încurajatoare între prezența sindicală constructivă și principalele
pârghii ale performanței corporative, cum ar fi: productivitatea, volumul de programe de
formare profesională oferit de companii în vederea creării unei resurse umane superior
calificată și condiții mai bune de muncă.
Germania, a adoptat un model de co-determinare în care angajații sunt, prin
reprezentanții lor, implicați îndeaproape în strategia companiei.
În România, în sectorul sindical, ponderea salariaților din cadrul IMM-urilor este
nesemnificativă, ne referim în mod deosebit la microîntreprinderi unde este nulă; cel
mai des sunt întâlnite firmele cu 2-3 salariați, unde nici nu poate fi vorba de

reprezentare pentru că, de cele mai multe ori, au funcții de conducere sau este vorba
despre patroni.
În același timp, IMM-urile sunt prezente pe latura patronală, adică zona patronală
are o pondere de angajatori a caror reflecție nu se regăsește pe parte sindicală. Cu alte
cuvinte, sindicatele unor companii din economie nu se regăsesc ca afiliere pe zona
patronală – CNIPMMR fiind patronatul reprezentativ al IMM-urilor.
Franța a reglementat acest lucru, dând drept de reprezentare și societăților cu un
număr de până la 11 angajați.
În Germania și Spania, de exemplu, legea recunoaște un drept de reprezentare a
personalului de la praguri foarte scăzute (5 și respectiv 6 salariați).
În Suedia există un sistem reprezentativ pentru "reprezentanți ai forței de muncă"
care să reprezinte angajații întreprinderilor mici care nu au reprezentare a personalului.
Adevarata problemă în cadrul relațiilor industriale este datorată faptului că
angajatorii au încă o percepție negativă asupra prezenței sindicatelor în companii și
aceasta este o cauză de dispariție a sindicatelor la nivel de unitate.
În România Dialogul social nu a atins niciodată cote maxime de eficiență,
comparativ cu alte țări europene, așadar punctul de plecare este aproape de cel inițial.
În urma acestei analize, se impune:


Dezvoltarea unei culturi a Dialogului Social la nivel de companie prin asigurarea
unei capacități de reprezentare indiferent de numărul de angajați;



Participarea reală a reprezentanților sindicatelor la luarea deciziilor legate de
activitatea companiei;



Abordarea cu seriozitate a problematicii relațiilor de muncă de către toți partenerii
implicați;



Crearea unui cadru lărgit de participare la Dialog Social, sub rezerva acordării
dreptului de vot conform legii 62/2011(reprezentativitate);



Dialogul social cu rol activ în Formarea profesională;



Corelare între Cerere și oferta pe piața muncii;



O colaborare reală cu sistemul educațional pentru armonizarea nivelului de
cunoștinte necesare pentru integrarea în piața muncii în timp real;



Dezvoltarea unui sistem integrat de management al documentelor (pe suport
electronic);



Modernizarea sistemului de management al resurselor umane în cadrul instituțiilor
publice și în cadrul organizațiilor patronale și sindicale. Este important ca la
aceste mese de dialog, participanții să cunoască terminologii, dar și implicațiile
juridice și economice;



Pregătirea profesională preliminară a reprezentanților patronatelor și sindicatelor
pe domeniile economico - sociale pe care au loc consultările. Ministerele au un rol
important în acest sens în pregătirea preliminară a celor care participă la
consultarea pe acte normative. Formarea profesională trebuie să fie definită și
pentru angajații din structurile patronale și sindicale;



Dezvoltarea și implementarea unei metodologii de lucru în cadrul Dialogului
Social aplicabil atât dialogului social Tripartit cât și bipartit;



Sunt necesare mecanisme care să promoveze negocierea colectivă, mecanisme
care să conducă în mod firesc la aplicabilitatea Legii Dialogului social;



Trebuie avut în vedere identificarea de căi de recâștigare a încrederii partenerilor
față de instituțiile publice dar și între patronate și sindicate;



Eliminarea sau diminuarea pragului de 15 salariați necesar pentru înființarea unui
sindicat la nivel de unitate;



Renegocierea sectoarelor de activitate;



Sunt necesare schimbări în ceea ce privește fondurile dar și condițiile-cadru care
trebuie îmbunătățile pentru o bună funcționare a dialogului social.

Deși prevederile Legii Dialogului social privind obținerea reprezentativitații sunt
considerate de către partenerii sociali principalele cauze care au dus la dispartia CCM,
în ”Dialogul social european 2012” lucrare elaborată de Ministerul Muncii și Justițiai
Sociale, este făcută mențiunea ca Notă „Considerăm că o piedică majoră în negocierea
şi încheierea contractelor colective de muncă la nivel de sector o reprezintă modul în
care au fost stabilite sectoarele de activitate prin HG nr. 1260/2011”. Precizăm că
această hotărâre de Guvern este în cea mai mare parte rezultatul negocierilor între

confederaţiile

sindicale

şi

patronale

reprezentative

la

nivel

naţional,

partea

guvernamentală asumându-şi doar rolul de mediator.
Rezultatul acestor negocieri a dus la o supradimensionare a sectoarelor care, la
rândul ei, a generat şi generează dificultăţi în respectarea condiţiilor cerute de lege
pentru încheierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel. Situaţia este agravată
şi de faptul că nu există corespondenţă între domeniile acoperite de structurile sindicale
şi patronale constituite la acest nivel” Cu alte cuvinte, nu Legea dialogului social este
vinovată ci chiar partenerii sociali care au negociat împărțirea sectoarelor de activitate.
Cu toate acestea, de când a fost identificată această problem, nimeni nu a inițiat o
modificare a HG 1260/2011 privind reașezarea sectoarelor de activitate.
Franța de ex, a început în anul 2017 procedura de negociere pentru cumularea
sectoarelor și subsectoarelor de activitate de la 700 la 200, chiar cu riscul declanșării
unor conflicte de muncă, având în vedere faptul că în Franța sunt 15,3 milioane de
salariați numai în sectorul privat, de aproape 3 ori mai mulți decât în România.
Ca principiu de bază trebuie promovată ideea că Dialogul social autentic poate
fi realizat numai de organizații libere, puternice, independente și democratice.
Parteneriatul social ce stă la baza Dialogului social trebuie reluat, dezvoltat și
consolidat pe toate palierele, pentru a se evita în acest mod reducerile salariale şi
pentru a promova creșterea acestora proporţional cu creşterea productivităţii. Orice
altfel de creștere a salariilor va duce la un dezechilibru economic și social.
Un Dialog social fără rezultate directe în viața cetățenilor poate duce la apariția
unor conflicte sociale sau de muncă.
Un Dialog social eficient însemnă o productivitate în creștere, o satisfacție a
angajaților și o îmbunătățire a condițiilor de muncă.
Parteneriatul social se impune a fi adaptat la dinamica societății, la dezvoltarea și
adaptarea la noile forme de comunicare. Un parteneriat social trebuie să fie deschis
către nou și să aibă în permanență noi obiective care să îl propulseze cu un pas înainte.
Capacitatea de previziune economico – socială, bazată pe informații culese în timp real
de pe piață, ar trebui să devină unul dintre caracteristicile care să fie bază a Dialogului
social.

Fără o astfel de capacitate, Dialogul social va rămâne în stadiul de analiză a
unor fenomene deja depășite. Prognoza și capacitatea de analiză sunt elemente
definitorii ale unui parteneriat social care să țină pasul cu progresul. Atât patronatele cât
și sindicatele trebuie să se adapteze la un ritm accelerat de evoluție a relațiilor
industriale.
Cu fiecare an, cu fiecare deceniu, cu fiecare secol, relațiile industriale se
schimbă în mod obligatoriu, uneori independent de partenerii sociali, obligându-i pe
aceștia să se adapteze din mers. Incapacitatea unei părți de a se adapta duce la
eliminarea sau înlocuirea acesteia de pe piață.
Modalități de monitorizare și generare de informări referitoarea la relațiile
colective de muncă
Pentru că primul pas într-un proces de reconstrucție, îl reprezintă identificarea
punctului de plecare, este absolut necesar ca toate instituțiile implicate în Dialogul
social Bi- sau Tripartit să dea dovadă de transparență. Asigurarea transparenţei
decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu
respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003.
În ceea ce privește sancțiunile, Inspectoratele de muncă au atribuții legate de munca
la negru, de Sănătate și Securitate în Muncă, de respectarea prevederilor Codului
Muncii.
În ceea ce privește Monitorizarea Relațiilor colective de muncă, Inspectoratele de
muncă se pot implica prin verificarea aleatorie a modului în care are loc aplicarea
prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.
82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Legea 62/2011 prevede la Capitolul Sancțiuni – Titlul 9, două subcapitole respectiv
Contravenții art 217 și Infracțiuni art 218.
Trebuie avut în vedere și gradul de ocupare, dinamica forței de muncă, nevoile, dar
și idealurile aspiranților pe piața muncii și nu în ultimul rând, șomerii neînregistrați în
evidențele Agențiilor de ocupare a forței de muncă. Toate aceste elemente și multe
altele fac parte din problemele sociale în care Dialogul social să fie parte din soluții.

Cu toate acestea, nu există niciun fel de informații legate de stadiul negocierilor
privind Contractul Colectiv de Muncă la nivelul companiilor.
Conform Ministerului Muncii, numărul de salariați, se ridică la 6.303.522, dintre
care 5.821.822 sunt pe perioadă nedeterminată, iar 481.700 sunt pe perioadă
determinată. Cu alte cuvinte la 11 aprilie 2018, numărul de contracte individuale de
muncă active este cu 26.907 mai mare față de valoarea acestui indicator la 1 ianuarie
2018 (sursa MMJS).
Totuși nu se face precizarea câte din aceste contracte individuale de muncă sunt
acoperite de Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
Se impune așadar o inventariere a situației actuale, respectiv:
-

Identificarea punctelor slabe ale Legii 62/2011;

-

Evoluția numarului de CCM pe sectoare de activitate;

-

Identificarea cauzelor care au dus la nesemnarea acestora;

-

Creșterea sau reducerea numărului real de șomeri; se știe că numărul declarat
reprezintă numărul celor înregistrați pe perioada a 6 luni, după care aceștia sunt
eliminați din baza de date;

-

Crearea unui sistem de dezbateri legislative online prin implicarea tuturor celor
interesați;

-

Prezentarea periodică a modului în care s-a ținut seama de propunerile
partenerilor sociali cu argumente pro și contra;

-

Redefinirea conceptului de „informații de interes public” în cadrul legii 544/2001
și a legii 52/2003;

-

Aplicarea art. 59 din Legea 62/2011 „Judecătoria este obligată să țină un registru
special de evidență a organizațiilor patronale, în care se înscriu: denumirea și
sediul organizației patronale, criteriul de constituire, numele și prenumele
membrilor organului executiv de conducere, precum și numărul și data hotărârii
judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.” Acest Registru trebuie
să fie făcut public, pentru accesul la situația reală a structurilor organizaționale de
tip sindical și patronal.

Instrumentele de comunicare și raportare au un rol important în crearea de
mecanisme ușor de aplicat, nu este vorba doar de organizațiile sindicale sau

organizațiile patronale, este vorba inclusiv de instituțiile statutului care au rolul de a
centraliza date statistice, informații despre numărul contractelor de muncă încheiate la
nivel de unitate în România, despre negocierile bilaterale, despre ponderea salariaților
în structurile sindicale, aspect foarte important având in vedere că se discută despre
reprezentativitate.
Conform Legii Dialogului Social, confederațiile sindicale reprezentative cumulează
organizații cu un număr de membri de cel puțin 5% din efectivul angajaților din
economia națională; Art 51, A, alin c.
În România sunt cinci Confederații sindicale reprezentative la nivel național; ar
rezulta că doar 25% din numărul de salariați sunt sindicalizați, ceea ce reprezintă o
pondere foarte mică comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
Dacă facem un calcul similar, ne confruntăm cu un procent relativ scăzut și pe
zona patronală; confederația patronală cu reprezentativitate trebuie să acumuleze 7%
din numărul de angajați la nivel național. Avem tot cinci confederații, deci acoperim un
segment de 35% din mediul de afaceri. (aceste calcule sunt absolut orientative)
Mecanismele de consolidare a dialogului social, modalități de formulare și
promovare de propuneri alternative la politicile publice
Consolidarea Dialogului social se poate face prin consolidarea organizatională a
partenerilor sociali, patronate, sindicate, instituții guvernamentale.
Tematicile abordate în cadrul reuniunilor bi- sau tripartite trebuie să acopere un
spectru mai amplu de interes pentru piața muncii. Oamenii sunt interesați din ce în ce
mai mult de îmbunătățirea condițiilor de lucru corelată cu creșterea salarială, apar noi
profesii care nu pot fi incluse în mediul sindical, ne referim aici la lucru la domiciliu, care
include și o parte din segmentul de IT. Oportunitățile pe piața muncii devin adevărate
provocări pentru instituțiile statului, cele care trebuie să le reglementeze sub aspect
legislativ și fiscal.
Reducerea, ca număr, a structurilor patronale, datorată în mare parte aplicării
Legii Dialogului Social, ar trebui să ducă spre o coagulare a mediului de afaceri, astfel
încât să fie acoperitoare una sau două structuri asociative pe sector. Multitudinea de
structuri patronale a dus la scăderea gradului de reprezentare a companiilor.

Criteriile care definesc o structură patronală puternică sunt:
-

Număr de membri (companii);

-

Cifra de afaceri totală a membrilor;

-

Numărul total de salariați din cadrul companiilor member;

-

Numărul angajaților din cadrul executivului structurii patronale;

-

Existența unui patrimoniu;

-

Participarea la structuri de dialog social;

-

Existența unui partener de dialog din partea sindicatelor, pe baza unui acord sau
parteneriat (organizație în oglindă).

Este necesară, așadar, identificarea modalităților sau mecanismelor pentru crearea
unui echillibru în ceea ce privește structuri patronale versus structuri sindicale; trebuie
analizată modalitatea în care se face negocierea pe principii de egalitate.
Foarte puține organizații patronale s-au reînscris în conformitate cu noua lege,
respectiv Legea 62/2011. Multe dintre asociațiile mediului de afaceri înființate în baza
Ordonanței 26/2000 au îndeplinit și conditii prevăzute în legea 62/2011 sau au fost
verificate după Legea 62 chiar dacă au fost înființate conform OG 26/2000. Așadar
avem acele asociații patronale care de fapt sunt înființate pe Ordonanța 26/2000 și
reprezintă mediul de afaceri.
De aceea, pe parte legislativa, trebuie facută clar o diferențiere între asociațiile
înființate în conformitate cu Legea 62/2011 și cu OG 26/2000, acestea din urmă putând
ocupa latura societății civile pentru dezvoltarea dialogului civic.
În momentul în care se va realiza acest lucru, dialogul social va intra pe un făgaș
normal pentru că vor dispărea de la mesele de Dialog social, cel puțin de la nivelul
ministerelor, acele asociații inființate pe criterii sociale, umanitare și nu pe criterii
economice. Este important să facem o diferențiere clară, pentru că vorbim aici de un
parteneriat social, de un dialog social care are ca scop dezvoltarea unor relații
industriale care să aduca stabilitate economică și pace socială.
Dialogul social este afectat și influențat direct de reuniunea socială tripartită care
contribuie la dezvoltarea economică și a forței de munca, dar și de instabilitatea politică.

Este foarte importantă capacitatea de expertiză a părţilor, capacitatea de corelare a
acţiunilor, precum şi de voinţa de mobilizare şi de implicare angajată şi responsabilă a
celor trei părţi la dialog.
Promovarea Dialogului Social în mass-media, accesul cetățenilor la subiectele și
la modul în care sunt dezbătute anumite aspecte de interes pentru viața cotidiană, ar
contribui la dezvoltarea acestuia și la creșterea calității participanților.
Atât dialogul social cât și negocierile colective de muncă sunt factori esențiali
pentru ameliorarea neconcordanțelor sociale care apar în circumstanțe de criză. Acești
doi factori sunt totodată folosiți uzual în dezvoltarea politicilor privind problemele de
interes național. Dialogul social se concretizează într-o colaborare strânsă dintre
angajați și angajatori împreună cu guvernul, spre a ameliora efectele crizei și a
identifica soluții viabile. Iar cheia pentru succesul acestor acțiuni stă in modul de
administrare a pieței muncii și inspectia muncii.
Dacă dialogul social este efectuat corect, el poate contribui la o siguranță
socială și economică privind protecția angajatorilor și crearea unui mediu de afaceri
benefic tuturor factorilor implicați. Dialogul social este un mijloc de dezvoltare durabilă
atât a mediului de afaceri cât și a relațiilor socio-economice dintre acesta și guvern.
Conectarea Dialogului Social la problemele reale ale pieței muncii atât pe piața
din România cât și pe piața europeană ar însemna un progres calitativ
Etica dialogului social la nivel național
Deși dialogul social functioneză într-un spațiu normativ bine determinat, există o
serie de norme etice care ar trebui luate în considerare pentru obținerea rezultatelor
dorite pe toate planurile. Astfel, factori politici, sociali și economici trebuie să aplice
următoarele norme de conduită în interacțiunea profesională:
-

Reprezentanții guvernului, angajații și angajatorii, trebuie să identifice scopurile
pe care doresc să le atingă inainte de a declanșa demersurile necesare
dialogului social;

-

Este strict necesar un nivel reciproc de încredere între parteneri din diverse
medii, atunci când se demarează dialogul social, pentru a avea șanse reale de
reușită, spre beneficiul tuturor factorilor implicați;

-

Totodată, valoarea fiecărui factor implicat trebuie recunoscută de restul
partenerilor și respectată ca atare. Acest lucru trebuie dezvoltat în ciuda
posibilelor divergențe ce pot apărea în decursul dialogului social ca și proces de
dezbatere sau negociere;

-

Guvernul, patronatele și sindicatele trebuie să depună un efort constant și matur,
spre dezvoltarea dialogului social la nivel național, astfel încât să se asigure
dezvoltarea socio-economică pe termen lung;

-

Tensiunile existente la nivel național trebuie identificate și eliminate pentru a
recâștiga statutul de țară competitivă la nivel european. Vorbind despre
România, acest statut a fost drastic afectat în ultimii ani de instabilități
economice, sociale și politice. Aceste tensiuni afectează România atât pe plan
intern cât și extern, la nivel european, ceea ce nu poate duce la rezultate
benefice în niciun sector de importanță națională.
Așadar, dialogul social constituie o responsabilitate colectivă ce trebuie nu

doar protejată ci și elaborată în vederea atingerii nivelului de dezvoltare
națională de care România are nevoie. Iar acest lucru trebuie să reprezinte o
prioritate pentru toți factorii implicați (guvern, patronate, sindicate).
Cadrul legislativ care reglementează domeniul dialogului social este constituit din
următoarele acte normative:
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 467/2006 - Legea privind cadrul general de informare şi consultare a
angajaţilor
Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de întreprindere
HG nr. 187/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile
Europene
HG nr. 188/2007 privind informarea şi consultarea angajaţilor în societăţile
cooperative europene
H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie social
(comitetele sectoriale)
Convenţia OIM nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărare dreptului Syndical
Convenţia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective.
Convenţia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principilor dreptului de organizare şi
negociere colectivă
Convenţia OIM nr. 135/1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi
şi înlesnirile ce se acordă acestora

2. Cercetare calitativă de tip focus group
În scopul stabilirii ipotezelor de lucru pentru cercetarea cantitativă ce urmează a
se derula în faza următoare pe un eșantion de 200 de specialiști din cadrul partenerilor
sociali în vederea stabilirii posibilităților de îmbunătățire a Legii dialogului social nr.
62/2011 cu completările ulterioare prin OUG nr. 23/2017, a fost realizată o cercetare de
marketing calitativă prin metoda focus-group.
Cercetarea calitativă de tip focus group s-a defășurat la sediul firmei Formare
Managerială în Turism, Brașov, str. Bisericii Române nr. 91, în data de 16.07.2018,
orele 10 -12 și a fost coordonată de către dna. conf. univ. dr. Alina Tecău.
Componența focus-groupului a fost următoarea:
1. Participant nr. 1: președinte UGIR-1903 Brașov și Regiunea Centru, președinte
cluster ETREC, fost director general Electroprecizia Săcele, membru Consiliul
Consultativ de pe lângă Prefectura Brașov;
2. Participant nr. 2, director executiv UGIR-1903 Brașov și Regiunea Centru,
președinte al Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Învățământ Profesional și Tehnic (CLDPSIPT), membru al Consorțiului Regional
din domeniu, fost membru al Consiliului Consultativ al AJOFM Brașov;
3. Participant nr. 3, inspector școlar discipline tehnice, coordonator regional al
CLDPSIPT Centru;
4. Participant nr. 4, vice-președinte național Blocul Național Sindical;
5. Participant nr. 5, președinte Cartel Alfa Brașov, membru al Consiliului Consultativ
al AJOFM Brașov.
De asemenea, s-au desfășurat interviuri semi-structurate și cu alți lideri de opinie
precum: secretarul confederal BNS Brașov, liderul regional CNSRL Frăția și liderul BNS
Brașov, membrii ai consiliilor consultative ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale din
teritoriu.
Membrii focus group-ului au primit listate documentele privind Legea dialogului
social nr. 62/2011 cu modificările și completările ulterioare prin OUG nr. 23/2017 și, în
baza experienței lor, s-au purtat discuții moderate conform ghidului de către dna. conf.
univ. dr. Alina Tecău. Ghidul de interviu utilizat este prezentat în Anexa 1.

Analiza discuțiilor purtate a generat următoarele ipoteze generale:
Liderii de opinie consideră că este necesară îmbunătățirea Legii Dialogului Social

-

nr. 62/2011.
-

O mare parte dintre liderii de opinie consideră că principalele probleme ale Legii
Dialogului Social nr. 62/2011 sunt:


Imposibilitatea încheierii contractului colectiv de muncă.



Restricții și dificultăți în declanșarea unui conflict colectiv de muncă.



Condițiile de organizare a unei greve

sunt formulate ambiguu/

interpretabil.


Procedurile

de

soluționare

alternativă

a

conflictelor

nu

sunt

operaționalizate.


Dreptul de reprezentare la masa negocierilor la nivel de unitate ce
aparține doar sindicatelor cu reprezentativitate de cel puțin jumătate plus
unu din numărul de angajați.



Condiționarea privind apartenența unităților la același sector de activitate
pentru constituirea grupului de unități.



Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după criteriul sectoarelor
de activitate nu și cel al profesiunii.



Impunerea unor restricții cu privire la numărul minim de membri necesari
constituirii sindicatelor.



Nu oferă suficientă protecție persoanelor alese în organele de conducere
ale sindicatelor.



Condițiile de îndeplinire a reprezentativității în constituirea organizațiilor
patronale.

-

Majoritatea liderilor de opinie consideră că principalele dificultăți în constituirea
unor organizații patronale reprezentative sunt: interesele concurențiale ale
angajatorilor, posibilitatea de a se afilia la o singură organizație patronală de rang
superior, posibilitatea de a se afilia doar în funcție de sectorul de activitate.

-

Majoritatea liderilor de opinie consideră că este necesară realizarea unei
proceduri de organizare pentru sectorul bugetar a organizațiilor patronale.

-

Majoritatea liderilor de opinie consideră că este necesară existența unui calendar
reglementat al întrunirilor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social și
formularea unor proceduri instituționalizate privind consultarea partenerilor sociali
în cadrul etapelor Semestrului European.

-

Majoritatea liderilor de opinie consideră necesară instituirea conceptului de
reprezentativitate sectorială distinctă în sistemul bugetar și în sistemul privat.

-

Cea mai mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară redefinirea
conceptului de reprezentativitate în negocierea colectivă la nivel de unitate.

-

Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză care să
completeze dreptul la informare și consultare, este considerată necesară de cea
mai mare parte a liderilor de opinie.

-

O mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară îmbunătățirea
prevederilor referitoare la instituția reprezentanților angajaților.

-

Posibilitatea aderării la un CCM sectorial de către organizațiile nesemnatare este
considerată o modalitate de îmbunătățire a Legii dialogului social.

-

Cea mai mare parte a liderilor de opinie consideră că ar trebui dată posibilitatea
organizațiilor sindicale să formeze uniuni sindicale intersectoriale.

-

Legea Dialogului Social nr. 62/2011 nu este implementată corespunzător, în
special datorită unor prevederi care intră în contradicție cu alte legi, unor
concepte formulate ambiguu ce pot fi interpretate diferit sau a unor prevederi
imposibil de respectat în practică.

3. Cercetarea cantitativă realizată prin metoda anchetei pe bază de sondaj
Cercetarea cantitativă a avut la baza un chestionar cu 43 de întrebări, dintre care
cinci de identificare (Anexa 1), care s-a distribuit prin mail către principalii actori vizați la
nivel național:
-

Patronate naționale – Uniunea Genarală a Industriașilor din România UGIR1903, Business Romania, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii CNIPMMR din România, Organizația Patronală a Turismului Balnear din
România OPTBR, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România ANAT,
Patronatul National Român PNR, Asociația Tipografilor Transilvania ATT,
Patronatul Petrolului, Romalimenta, Rompan, Federația Patronatelor din
Turismul Românesc FPTR, Romedia – patronatul national din mass-media,
Patronatul Național al Furnizorilor de Formare și Evaluare a Competențelor
Profesionale din România, Federația Patronatelor din Chimie - FEPACHIM;

-

Sindicate naționale – Cartel Alfa, Blocul Național Sindical, CNSLR Frăția,
Sindalimenta, UGSR-CGM, Federația Națională a Sindicatelor din Industria
Alimentară, Alianța Națională a Sindicatelor din Tehnologia Informației, Sanitas,
Federația Înfrățirea din ramura prelucrării metalului;

-

Organizații publice: prefecturi, Ministerul Turismului, AJOFM-uri, Inspectorate
școlare, Garda de mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului,
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară.
Perioada de colectare: 21 iulie – 10 august 2018.
S-au colectat un număr de 203 chestionare valide, statistica întrebărilor și

interpretarea acestora fiind prezentate în cele ce urmează.

1. TEMA CERCETĂRII
Identificarea opiniilor liderilor de sindicat, reprezentanților patronatelor și
reprezentanților administrației publice cu privire la Legea dialogului social
62/2011 și posibilitățile de îmbunătățire a acesteia.
2. OBIECTIVELE și IPOTEZELE CERCETĂRII
2.1.

Obiectivele cercetării

1. Determinarea percepției subiecților cu privire la dialogul social tripartit actual din
România;
2. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la modul în care a evoluat mișcarea
sindicală din România;
3. Identificarea unor modalități prin care ar putea fi impulsionată mișcarea sindicală la
nivel de bază;
4. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la modul în care au evoluat patronatele din
România;
5. Determinarea măsurii în care subiecții consideră că membri organizației pe care o
reprezintă sau din care fac parte sunt influențați în plan profesional și personal de
Legea dialogului social;
6. Determinarea procentului de respondenți care consideră că au cunoștințe despre
prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011;
7. Identificarea opiniilor respondenților cu privire la modul în care a fost implementată
Legea Dialogului Social nr. 62/2011;
8. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la instrumentele de monitorizare și
evaluare a modului de aplicare al prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011;
9. Identificarea măsurii în care subiecții sunt de acord cu o serie de afirmații legate de
actuala Lege a dialogului social (62/2011);
10. Identificarea celor mai frecvente probleme legate de Legea dialogului social cu care
se confruntă / s-a confruntat organizația pe care o reprezintă respondenții;

11. Identificarea unor modalități prin care ar putea fi îmbunătățită reprezentarea în
negocierea contractelor colective de muncă (CCM);
12. Determinarea unor modalități de îmbunătățire a următoarelor aspecte legate de
conflictele colective de muncă: declanșarea, reprezentarea, monitorizarea;
13. Identificarea unor măsuri prin care s-ar putea realiza întărirea administrativă a
sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri sociali;
14. Stabilirea măsurii în care respondenții consideră că ar trebui prevăzut un număr
minim de membri pentru constituirea unui sindicat;
15. Aflarea opiniilor respondenților cu privire la numărul minim de angajați pe care ar
trebui să-l prevadă Legea dialogului social pentru înființarea unui sindicat de unitate;
16. Determinarea condiției de reprezentativitate a sindicatelor la masa negocierilor la
nivel de unitate din perspectiva subiecților;
17. Aflarea propunerilor respondenților cu privire la numărul minim de angajați ai unei
unități pentru a impune obligativitatea negocierii colective;
18. Aflarea opiniilor respondenților cu privire la modalitățile în care ar trebui să fie
protejați membri din conducerea organizațiilor sindicale;
19. Identificarea principalelor dificultăți în constituirea unor organizații patronale
reprezentative;
20. Determinarea măsurii în care subiecții sunt de acord cu o serie de afirmații făcute de
diverși lideri de opinie referitoare la conflictele colective de muncă;
21. Aflarea opiniilor subiecților cu privire la o serie de propuneri făcute de diverși lideri
de opinie pentru îmbunătățirea Legii dialogului social;
22. Realizarea unor propuneri pentru îmbunătățirea Legii dialogului social;
23. Identificarea unor modalități prin care s-ar putea îmbunătăți monitorizarea relațiilor
colective de muncă;
24. Identificarea unor modalități prin care s-ar putea îmbunătăți generarea de informări
referitoare la relațiile colective de muncă;
25. Identificarea celor mai potrivite modalități de formulare și promovare de propuneri
alternative la politicile publice;
26. Identificarea opiniilor cu privire la modul în care ar putea fi intensificată cooperarea
între patronate și sindicate pentru implementarea unui dialog social constructiv;

27. Determinarea procentului de organizații, dintre cele pe care le reprezintă / din care
fac parte respondenții, care au colaborat cu sectorul guvernamental / public;
28. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la rata de succes a acțiunilor / politicilor /
strategiilor care au fost implementate de organizațiile pe care le reprezintă împreună
cu sectorul guvernamental / public;
29. Determinarea procentului de respondenți care au întâmpinat probleme în
colaborarea cu sectorul guvernamental / public;
30. Identificarea principalelor problemele întâmpinate în colaborarea cu sectorul
guvernamental / public;
31. Găsirea unor idei pentru soluționarea problemelor în colaborarea cu sectorul
guvernamental / public;
32. Realizarea unor propuneri de acțiuni specifice și programe care ar putea fi realizate
împreună cu sectorul guvernamental / public;
33. Identificarea unor modalități de îmbunătățire a dialogului social tripartit;
34. Identificarea situațiilor în care se regăsesc organizațiile pe care le reprezintă / din
care fac parte respondenții cu privire la strategia în vederea consolidării capacității
administrative de elaborare de propuneri alternative de politici publice;
35. Determinarea procentului de respondenți care doresc să facă parte dintr-un grup de
discuții în cadrul unei rețele de socializare / platformă pe domeniul dialogului social;

2.2.


Ipotezele generale ale cercetării

Liderii de opinie consideră că este necesară îmbunătățirea Legii Dialogului Social
nr. 62/2011.

 O mare parte dintre liderii de opinie consideră că principalele probleme ale Legii
Dialogului Social nr. 62/2011 sunt:
o Imposibilitatea încheierii contractului colectiv de muncă.
o Restricții și dificultăți în declanșarea unui conflict colectiv de muncă.
o Condițiile de organizare a unei greve sunt formulate ambiguu /
interpretabil.

o Procedurile de soluționare alternativă a conflictelor de muncă nu sunt
operaționalizate.
o Dreptul de reprezentare la masa negocierilor la nivel de unitate ce
aparține doar sindicatelor cu reprezentativitate de cel puțin jumătate plus
unu din numărul de angajați.
o Condiționarea privind apartenența unităților la același sector de activitate
pentru constituirea grupului de unități.
o Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după criteriul sectoarelor
de activitate nu și cel al profesiunii.
o Impunerea unor restricții cu privire la numărul minim de membri necesari
constituirii sindicatelor.
o Nu oferă suficientă protecție persoanelor alese în organele de conducere
ale sindicatelor.
o Condițiile de îndeplinire a reprezentativității în constituirea organizațiilor
patronale.


Majoritatea liderilor de opinie consideră că principalele dificultăți în constituirea
unor organizații patronale reprezentative sunt: interesele concurențiale ale
angajatorilor, posibilitatea de a se afilia la o singură organizație patronală de rang
superior, posibilitatea de a se afilia doar în funcție de sectorul de activitate.



Majoritatea liderilor de opinie consideră că este necesară realizarea unei
proceduri de organizare pentru sectorul bugetar a organizațiilor patronale.



Majoritatea liderilor de opinie consideră că este necesară existența unui calendar
reglementat al întrunirilor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social și
formularea unor proceduri instituționalizate privind consultarea partenerilor sociali
în cadrul etapelor Semestrului European.



Majoritatea liderilor de opinie consideră necesară instituirea conceptului de
reprezentativitate sectorială distinctă în sistemul bugetar și în sistemul privat.



Cea mai mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară redefinirea
conceptului de reprezentativitate în negocierea colectivă la nivel de unitate.



Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză care să
completeze dreptul la informare și consultare este considerată necesară de cea
mai mare parte a liderilor de opinie.



O mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară îmbunătățirea
prevederilor referitoare la instituția reprezentanților angajaților.



Posibilitatea aderării la un Contract Colectiv de Muncă - CCM sectorial de către
organizațiile nesemnatare este considerată o modalitate de îmbunătățire a Legii
dialogului social.



Cea mai mare parte a liderilor de opinie consideră că ar trebui dată posibilitatea
organizațiilor sindicale să formeze uniuni sindicale intersectoriale.



Legea Dialogului Social nr. 62/2011 nu este implementată corespunzător, în
special datorită unor prevederi care intră în contradicție cu alte legi, unor
concepte formulate ambiguu ce pot fi interpretate diferit sau a unor prevederi
imposibil de respectat în practică.

3. PROIECTAREA CERCETĂRII
3.1.Populația supusă cercetării
Populația supusă cercetării este formată din lideri de opinie din sindicate,
federații sindicale, confederații sindicale, patronate și din administrația publică din
România
3.2.Considerații privind metoda de cercetare utilizată
În vederea realizării acestui studiu, conform cerințelor beneficiarului expuse în
Caietul de sarcini, tema de cercetat, natura problemei decizionale și pentru a atinge
obiectivele stabilite, a fost realizată o cercetare descriptivă utilizând metoda sondajului
de opinie ancheta pe bază de sondaj).
La baza anchetei se află un chestionar cu un nivel ridicat de structurare [vezi
Anexa 1].

Culegerea datelor s-a realizat prin metoda autoadministrării chestionarului,
completarea acestuia făcându-se personal de către subiecții supuși cercetării accesând
link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXfkkx81JXqCKSN1fmZqS_2yAA0gtrP_Xf
FBR0etB6HuRZUg/viewform?usp=sf_link
În prealabil, componenții grupului țintă au fost contactați prin intermediul unui email sau au fost contactați telefonic.
Metoda de eșantionare utilizată este nealeatoare: sondajul în rețea. Aceasta
metodă constă în intervievarea inițială a unui grup de persoane alese prin intermediul
unui set de criterii (să facă parte din categoria liderilor de opinie în domeniu sau să fie
reprezentanți ai sindicatelor, federațiilor sindicale, confederațiilor sindicale, patronatelor,
administrației publice). Acești lideri au desemnat alte persoane care să răspundă la
întrebările din cadrul chestionarului. S-a stabilit un eșantion format din 210 persoane.
Durata colectării datelor a fost de 8 zile calendaristice în perioada 21 iulie – 10 august
2018.
La finalul perioadei de culegere a datelor au fost validate 203 chestionare.
Prelucrarea datelor s-a realizat utilizând pachetul de programe SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) prin centralizarea răspunsurilor la fiecare întrebare și
calcularea unor indicatori statistici specifici fiecărei variabile. De asemenea, au fost
realizate analize încrucișate între o parte dintre variabile, pentru identificarea existenței
unor legături între variabilele de caracterizare și diferite atitudini sau opinii ale liderilor
chestionați. Aceste rezultate sunt prezentate sub formă de tabele de frecvenţe sau
reprezentări grafice.
Pentru întrebările deschise s-a realizat o analiză holistică, specifică cercetărilor
calitative, urmărind identificarea aspectelor semnificative pentru obiectivele cercetării.
În unele cazuri a fost dezvoltată o schemă de interpretare a datelor calitative furnizate
de subiecți. Rezultatele obținute la aceste întrebări sunt supuse limitelor acestui tip de
cercetare, concluziile reprezentând rezultatul procesului de interpretare personală,
corespunzător cu înțelegerea și viziunea cercetătorului.

Cercetarea cantitativă a fost precedată de o cercetare calitativă realizată prin
metoda ”focus group”, desfășurată cu scopul de a explora subiectul și de a stabili
obiectivele și ipotezele cercetării cantitative.
4. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE
Rezultatele cercetării sunt prezentate în cele ce urmează, grupate pentru fiecare
obiectiv al acestei anchete pe bază de sondaj.
Obiectiv nr.1. Determinarea percepției subiecților cu privire la dialogul social
tripartit actual din România
1.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

202
1
2.00

1.2. Varianta care descrie cel mai bine dialogul social tripartit actual din
România
Frequency
Valid

Inexistent

Cumulative Percent

24.6

24.8

24.8

142

70.0

70.3

95.0

10

4.9

5.0

100.0

Total

202

99.5

100.0

88.00

1

.5

203

100.0

Eficient

Total

Valid Percent

50

Ineficient/ deficitar

Missing

Percent

Rezultatele obținute relevă faptul că, fiind rugați să aprecieze, per ansamblu,
dialogul social tripartit actual din România, majoritatea celor care au răspuns la această
întrebare, respectiv 70% dintre aceștia consideră că, în prezent, dialogul social tripartit
din România este ineficient/ deficitar.
Obiectiv nr.2. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la modul in care a
evoluat mișcarea sindicală din România
2.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

200
3
3.00

2.2. Aprecieri cu privire la modul in care a evoluat mișcarea sindicală din
România
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

În creștere

8

3.9

4.0

4.0

Menținere

40

19.7

20.0

24.0

În regresie

152

74.9

76.0

100.0

Total

200

98.5

100.0

88.00

3

1.5

203

100.0

Din rezultatele acestei întrebări putem extrage informații cu privire la modul în
care liderii chestionați apreciază evoluția mișcării sindicale din România. Cei mai mulți
dintre respondenți, respectiv 76% au optat pentru varianta de răspuns “în regresie”.
Obiectivul nr.3. Identificarea unor modalități prin care ar putea fi impulsionată
mișcarea sindicală la nivel de bază
Cu scopul de obține cât mai multe idei care ar putea conduce la impulsionarea
mișcării sindicale la nivel de bază a fost introdusă întrebarea deschisă: “În opinia dvs.
cum ar putea fi impulsionată mișcarea sindicala la nivel de bază?”. La această
întrebare s-au obținut 154 de răspunsuri. O parte dintre respondenți (8 persoane,
reprezentând peste 5%) consideră că “prin lege”, explicit prin modificarea Legii 62/2011,
poate fi realizată, impulsionată mișcarea sindicală.
Alte referiri explicite la Legea dialogului social sunt: “Mișcarea sindicală la nivel
de bază poate fi impulsionată doar dacă legea se va modifica astfel încât federațiile
sindicale și confederațiile sindicale vor avea o putere mai mare în negocierea CCM la
nivel de unități.”, “Modificarea cadrului legal actual si încurajarea lucrătorilor de a se
organiza in sindicate prin campanii susținute inclusiv de, guvern”, “Modificarea legii
dialogului social prin reducerea condiției de reprezentativitate de la 50%+1 la 30%” ,
“Schimbarea legii Dialogului Social (L 62/2011)”.
Pragul de reprezentativitate pentru un sindicat de unitate, este foarte mare, iar
tendința este ca ,,sindicatele reprezentative” să fie controlate de patronate.
De asemenea, toate ,,facilitățile” din legea 62/2011 se referă doar la sindicatele
,,reprezentative” fiind o formă de discriminare, față de sindicatele cu membrii sub 50%
din personalul angajat în unitate”.
Conform opiniilor unor lideri, “în actuala legislație, CCM-urile negociate la nivel
de unități sunt doar niște surogate de contracte colective care nu ajută cu aproape nimic
salariații, membri de sindicat”.
De asemenea, se subliniază faptul că „CCM-urile negociate de reprezentanții
salariaților sunt un dezastru pentru mișcarea sindicală. Aceste contracte creează doar
iluzia că se poate negocia un CCM fără sindicat. După părerea personal a

respondentului, negocierea de CCM-uri cu reprezentanții salariaților este o acțiune
antisindicală clară!”
Un număr mare dintre respondenți consideră că rezolvarea problemelor trebuie
să înceapă din interiorul sindicatelor. Este propusă de mai multe ori “Implicarea corectă,
fără influențe politice” a liderilor de sindicat. De altfel, un număr de 11 respondenți
(reprezentând peste 7%) consideră că este necesară “depolitizarea” sindicatelor.
Printre răspunsurile care transmit într-un mod clar acest mesaj cele mai
reprezentative sunt: “Liderii sindicali să nu fie implicați politic, nici ei și nici prin rude de
gradul 1,2,3, în structuri de afaceri cu firmele aparținătoare sau colaboratoare.”, “Liderii
de sindicat să fie implicați mai puțin in politică (conectați cu politicul) și - dacă se poate să nu facă bussines in domeniul lor de activitate (în sectorul reprezentat de ei).
În egală măsură, actualii lideri sindicali de top nu par neapărat preocupați de
resursa umană, respectiv selectarea, formarea / instruirea următoarelor generații de
lideri sindicali (ar trebui să fie o prioritate pentru ei). Limitarea numărului de mandate la
conducerea unui sindicat (cel mult două mandate), ca bună practică; această prevedere
poate fi inclusă în statutul sindicatelor pentru evitarea 'baronizării' liderilor”.
O altă categorie de răspunsuri este formată din propuneri concrete precum: “O
promovare reală prin campanii de informare despre drepturile angajaților și ce
înseamnă mișcare sindicală”, “creșterea vizibilității sindicatelor”, „beneficii doar pentru
membri”, “prin mai multă transparență”, “confederații sindicale și federații sindicale
puternice” justificându-se că, în lipsa acestora, „vom avea doar sindicate galbene
(controlate de patroni)”.
Răspunsurile integrale la această întrebare sunt prezentate in cadrul Anexei nr. 2
Obiectiv nr.4. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la modul în care au
evoluat patronatele din România

4.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

200
3
3.00

4.2. Aprecieri cu privire la modul in care au evoluat patronatele din România
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

În creștere

37

18.2

18.5

18.5

Menținere

72

35.5

36.0

54.5

În regresie

91

44.8

45.5

100.0

Total

200

98.5

100.0

88.00

3

1.5

203

100.0

Total

Din analiza răslunsurilor acestei întrebări putem extrage informații cu privire la
modul în care liderii chestionați apreciază evoluția patronatelor din România. Cei mai
mulți dintre respondenți, respectiv 46% au optat pentru varianta de răspuns “în
regresie”, 36% au optat pentru varianta “menținere”.
Este de remarcat faptul că, per ansamblu, liderii chestionați apreciază mai bine
evoluția patronatelor decât cea a mișcării sindicale din România.
Obiectiv nr.5. Determinarea măsurii în care subiecții consideră că membri
organizației pe care o reprezintă sau din care fac parte sunt influențați în plan
profesional și personal de Legea dialogului social
5.1. Statistics

5.1. Aprecieri privind măsura in care 5.2. Aprecieri privind măsura in care
membrii organizației pe care o reprezintă/ membrii organizației pe care o reprezintă/
din

care

fac

parte

sunt

influențați din care fac parte sunt influențați personal

profesional de Legea dialogului social
N

Valid

de Legea dialogului social
194

182

9

21

Mean

2.93

2.65

Median

3.00

3.00

Mode

3.00

3.00

Missing

5.2.1. Aprecieri privind măsura in care membriiorganizației pe care o reprezintă
/ din care fac parte sunt influențați profesional de Legea dialogului social
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

În foarte mică măsură

38

18.7

19.6

19.6

În mică măsură

32

15.8

16.5

36.1

Aşa şi aşa

54

26.6

27.8

63.9

În mare măsură

44

21.7

22.7

86.6

În foarte mare măsură

26

12.8

13.4

100.0

Total

194

95.6

100.0

88.00

9

4.4

203

100.0

Total

5.2.2. Aprecieri privind măsura in care membri organizației pe care o reprezintă
/ din care fac parte sunt influențați personal de Legea dialogului social
Frequency

Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

În foarte mică măsură

49

24.1

26.9

26.9

În mică măsură

33

16.3

18.1

45.1

Aşa şi aşa

54

26.6

29.7

74.7

În mare măsură

24

11.8

13.2

87.9

În foarte mare măsură

22

10.8

12.1

100.0

Total

182

89.7

100.0

88.00

21

10.3

203

100.0

Analizând rezultatele obținute la această întrebare putem extrage informații cu
privire la gradul în care liderii chestionați consideră că membri organizației pe care o
reprezintă / din care fac parte sunt influențați profesional sau personal de Legea
dialogului social.
Astfel, atât în ceea ce privește planul profesional cât și cel personal, modulul
este reprezentat de varianta 3 de răspuns “așa și așa”, ales de cei mai mulți dintre
respondenți: 27% (planul profesional), respectiv 29% (planul personal). Aceștia au optat
pentru varianta de răspuns 3 pe o scală de la 1 la 5, unde 1 este echivalentul unei
influențări în foarte mică măsură și 5 reprezintă influențare în foarte mare măsură.
Astfel, pe o scală de la 1 la 5, scorul mediu obținut de acest aspect analizat este,
conform datelor din tabelul nr. 5.1., 2.93 pentru planul profesional și 2.65 pentru planul
personal, ceea ce indică o apreciere medie.
Obiectiv nr.6. Determinarea procentului de respondenți care consideră că au
cunoștințe despre prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011
6.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode
Std. Deviation
Variance

200
3
1.00
.49965
.250

6.2. Cunoașteți, măcar în parte, prevederile Legii dialogului social nr. 62/ 2011?
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nu

92

45.3

46.0

46.0

Da

108

53.2

54.0

100.0

Total

200

98.5

100.0

88.00

3

1.5

203

100.0

Total

Conform rezultatelor obţinute în urma analizei, 54% dintre respondenţi consideră
că nu cunosc prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011.
Obiectiv nr.7. Identificarea opiniilor respondenților cu privire la modul în care a
fost implementată Legea Dialogului Social nr. 62/2011
7.1. Statistics
N

Valid
Missing

121
82

Mean

2.16

Median

2.00

Mode

2.00

Std. Deviation

1.019

Variance

1.039

7.2. Aprecieri cu privire la modul în care a fost implementată Legea Dialogului
Social nr. 62/2011
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

37

18.2

30.6

30.6

2

41

20.2

33.9

64.5

3

32

15.8

26.4

90.9

4

8

3.9

6.6

97.5

5 - Foarte bine implementată

3

1.5

2.5

100.0

121

59.6

100.0

Total
Missing

Percent

1 - Foarte greu implementată

88.00

4

2.0

99.00

78

38.4

Total

82

40.4

203

100.0

Total

În urma analizării acestui aspect a reieşit faptul că pe o scară de la 1 la 5, ce
semnifică faptul că Legea 62/2011 – 1 - este „Foarte greu implementată”, la 5 echivalentul poziţiei “Foarte bine implementată”, considerându-se

egale distanţele

dintre nivelele scalei, cei mai mulți respondenți, în procent de 34%, au ales varianta 2 –
“Greu implementată”, iar varianta de răspuns 1 - „Foarte greu implementată” a fost
aleasă de către 31% dintre respondenți.
Din tabelul nr. 7.1. de mai sus, putem observa că scorul mediu obținut în cazul
aspectului analizat este 2,16 ceea ce indică un nivel scăzut al aprecierii modului în care
a fost implementată Legea 62/2011.

Obiectiv nr.8. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la instrumentele de
monitorizare și evaluare a modului de aplicare al prevederilor Legii Dialogului
Social nr. 62/2011

8.1. Statistics
8.1. Aprecieri cu privire la instrumentele de 8.2. Aprecieri cu privire la instrumentele
monitorizare a modului de aplicare al de evaluare a modului de aplicare al
prevederilor Legii Dialogului Social nr. prevederilor Legii Dialogului Social nr.
62/2011
N

62/2011

Valid

120

116

83

87

Mean

2.48

2.46

Median

3.00

3.00

Mode

3.00

3.00

Missing

8.2.1. Aprecieri cu privire la instrumentele de monitorizare a modului de aplicare
al prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Total nepotrivite

20

9.9

16.7

16.7

Nepotrivite

34

16.7

28.3

45.0

Asa si asa

54

26.6

45.0

90.0

Potrivite

12

5.9

10.0

100.0

Total

120

59.1

100.0

88.00

5

2.5

99.00

78

38.4

Total

83

40.9

203

100.0

Total

8.2.2. Aprecieri cu privire la instrumentele de evaluare a modului de aplicare al
prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Total nepotrivite

21

10.3

18.1

18.1

Nepotrivite

31

15.3

26.7

44.8

Asa si asa

53

26.1

45.7

90.5

Potrivite

Missing

11

5.4

9.5

Total

116

57.1

100.0

88.00

8

3.9

99.00

79

38.9

Total

87

42.9

203

100.0

Total

100.0

Pe o scală de la 1 la 5, scorurile medii obținute de aceste aspecte analizate sunt,
conform datelor din tabelul nr. 8.1., 2.48 pentru instrumentele de monitorizare și 2.46
pentru instrumentele de evaluare ceea ce indică faptul că ambele tipuri de instrumente
sunt apreciate per ansamblu ca “nepotrivite”.
Obiectiv nr. 9. Identificarea măsurii în care subiecții sunt de acord cu o serie de
afirmații legate de actuala Lege a dialogului social (62/2011)

9.1. Statistics

9.2. Actuala Lege

N

9.1. Actuala Lege

a dialogului social

a dialogului social

(62/2011) oferă

(62/2011) include

suficientă

prevederi ce intră

protecție

9.3. Actuala Lege

9.4. Actuala Lege

în contradicție cu

persoanelor alese

a dialogului social

a dialogului social

9.5. Actuala Lege

prevederi ale altor

în organele de

(62/2011) conține

(62/2011) prezintă

a dialogului social

legi (ex. Codul

conducere ale

prevederi care nu

ambiguu o parte

(62/2011) ar trebui

muncii)

sindicatelor

pot fi aplicate

dintre concepte

îmbunătățită

Valid

118

117

117

118

116

85

86

86

85

87

Mean

3.37

2.53

3.58

3.74

4.52

Median

3.00

2.00

4.00

4.00

5.00

4.00

a

4.00

4.00

5.00

Missing

Mode

1.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Statistics

N

9.8. Actuala Lege

9.9. Actuala Lege

9.6. Actuala Lege

9.7. Actuala Lege

a dialogului social

a dialogului social

9.10. Actuala Lege

a dialogului social

a dialogului social

(62/2011)

(62/2011)

a dialogului social

(62/2011) este

(62/2011) este

dezavantajează

dezavantajează o

(62/2011)

favorabilă

favorabilă

toți partenerii

parte dintre

dezavantajează

patronatelor

sindicatelor

sociali

angajați

angajatorii

Valid

117

118

112

115

118

86

85

91

88

85

Mean

3.33

2.47

3.08

3.53

2.82

Median

3.00

2.00

3.00

4.00

3.00

1.00

a

4.00

3.00

Missing

Mode

3.00

3.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

9.2.1. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) include prevederi ce intră în
contradicție cu prevederi ale altor legi (ex. Codul muncii)
Cumulative
Frequency

Valid

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

3

1.5

2.5

2.5

Dezacord

22

10.8

18.6

21.2

Nici acord, nici dezacord

37

18.2

31.4

52.5

Acord

40

19.7

33.9

86.4

Acord total

16

7.9

13.6

100.0

Missing

Total

118

58.1

88.00

5

2.5

99.00

80

39.4

Total

85

41.9

203

100.0

Total

100.0

În cazul acestei afirmații, putem observa că 47% de respondenți au fost de acord
sau total acord cu aceasta. 31% persoane au exprimat o atitudine neutră față de
această afirmație, 21% dintre persoane și-au exprimat dezacordul sau dezacordul total
cu afirmația.
9.2.2. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) oferă suficientă protecție
persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatelor
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Dezacord total

30

14.8

25.6

25.6

Dezacord

30

14.8

25.6

51.3

Nici acord, nici dezacord

26

12.8

22.2

73.5

Acord

27

13.3

23.1

96.6

4

2.0

3.4

100.0

Total

117

57.6

100.0

88.00

6

3.0

99.00

80

39.4

Total

86

42.4

203

100.0

Acord total

Missing

Percent

Total

În cazul acestei afirmații, putem observa că doar 15% de respondenți au fost de
acord sau total acord cu aceasta. 22% persoane au exprimat o atitudine neutră față de
această afirmație, 51% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau dezacordul
total cu afirmația. Rezultatele indică faptul că majoritatea celor chestionați consideră
insuficiente măsurile de protecție pentru persoanele alese în organele de conducere ale
sindicatelor.
9.2.3. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) conține prevederi care nu pot fi
aplicate

Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

4

2.0

3.4

3.4

Dezacord

12

5.9

10.3

13.7

Nici acord, nici dezacord

31

15.3

26.5

40.2

Acord

52

25.6

44.4

84.6

Acord total

18

8.9

15.4

100.0

Total

117

57.6

100.0

88.00

6

3.0

99.00

80

39.4

Total

86

42.4

203

100.0

Total

În cazul acestei afirmații, putem observa că 59% de respondenți au fost de acord
sau în total acord cu aceasta. 26% persoane au exprimat o atitudine neutră față de
această afirmație și doar 13% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau
dezacordul total cu afirmația.
9.2.4. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) prezintă ambiguu o parte dintre
concepte
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Total

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

3

1.5

2.5

2.5

Dezacord

10

4.9

8.5

11.0

Nici acord, nici dezacord

25

12.3

21.2

32.2

Acord

56

27.6

47.5

79.7

Acord total

24

11.8

20.3

100.0

Total

118

58.1

100.0

88.00

5

2.5

99.00

80

39.4

Total

85

41.9

203

100.0

Conform datelor obținute, în cazul acestei afirmații, 68% de respondenți au fost
de acord sau în total acord cu aceasta. 21% dintre respondenți au exprimat o atitudine

neutră față de această afirmație și doar 11% dintre respondenți și-au exprimat
dezacordul sau dezacordul total cu afirmația.
9.2.5. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) ar trebui îmbunătățită
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Dezacord total

2

1.0

1.7

1.7

Dezacord

1

.5

.9

2.6

Nici acord, nici dezacord

8

3.9

6.9

9.5

Acord

28

13.8

24.1

33.6

Acord total

77

37.9

66.4

100.0

Total

116

57.1

100.0

88.00

7

3.4

99.00

80

39.4

Total

87

42.9

203

100.0

Total

În cazul acestei afirmații, putem observa că 90% de respondenți au fost de acord
sau în total acord cu aceasta. 6% dintre respondenți au exprimat o atitudine neutră față
de această afirmație și doar 2% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau
dezacordul total cu afirmația.
9.2.6. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) este favorabilă patronatelor
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Total

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

7

3.4

6.0

6.0

Dezacord

20

9.9

17.1

23.1

Nici acord, nici dezacord

43

21.2

36.8

59.8

Acord

21

10.3

17.9

77.8

Acord total

26

12.8

22.2

100.0

Total

117

57.6

100.0

88.00

6

3.0

99.00

80

39.4

Total

86

42.4

203

100.0

Conform datelor obținute cei mai mulți dintre respondenți (36%) au exprimat o
atitudine neutră. 23% dintre respondenți s-au declarat în dezacord sau dezacord total
cu această afirmație, iar 39% dintre respondenți și-au exprimat acordul sau acordul
total cu afirmația.
9.2.7. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) este favorabilă
sindicatelor
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Dezacord total

32

15.8

27.1

27.1

Dezacord

29

14.3

24.6

51.7

Nici acord, nici dezacord

31

15.3

26.3

78.0

Acord

21

10.3

17.8

95.8

5

2.5

4.2

100.0

Total

118

58.1

100.0

88.00

5

2.5

99.00

80

39.4

Total

85

41.9

203

100.0

Acord total

Missing

Percent

Total

În cazul acestei afirmații, putem observa că 21% de respondenți au fost de acord
sau în total acord cu aceasta. 26% dintre respondenți au exprimat o atitudine neutră
față de această afirmație și 51% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau
dezacordul total față de afirmație.
9.2.8. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) dezavantajează toți partenerii
sociali
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Dezacord total

10

4.9

8.9

8.9

Dezacord

24

11.8

21.4

30.4

Nici acord, nici dezacord

34

16.7

30.4

60.7

Acord

34

16.7

30.4

91.1

Acord total

10

4.9

8.9

100.0

112

55.2

100.0

Total

Missing

88.00

11

5.4

99.00

80

39.4

Total

91

44.8

203

100.0

Total

În cazul acestei afirmații, 39% de respondenți au fost de acord sau în total acord
cu aceasta. 30% dintre respondenți au exprimat o atitudine neutră față de această
afirmație și 30% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau dezacordul total față
de afirmație.
9.2.9. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) dezavantajează o parte dintre
angajați
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

4

2.0

3.5

3.5

Dezacord

19

9.4

16.5

20.0

Nici acord, nici dezacord

31

15.3

27.0

47.0

Acord

34

16.7

29.6

76.5

Acord total

27

13.3

23.5

100.0

Total

115

56.7

100.0

88.00

8

3.9

99.00

80

39.4

Total

88

43.3

203

100.0

Total

Conform datelor obținute 51% de respondenți au fost de acord sau în total acord
cu aceasta. 27% dintre respondenți au exprimat o atitudine neutră față de această
afirmație și 20% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau dezacordul total față
de această idee.
9.2.10. Actuala Lege a dialogului social (62/2011) dezavantajează angajatorii
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Dezacord total

27

13.3

22.9

22.9

Dezacord

18

8.9

15.3

38.1

Nici acord, nici dezacord

32

15.8

27.1

65.3

Acord

31

15.3

26.3

91.5

Acord total

10

4.9

8.5

100.0

Missing

Total

118

58.1

88.00

5

2.5

99.00

80

39.4

Total

85

41.9

203

100.0

Total

100.0

În cazul acestei afirmații, se observă că 34% de respondenți au fost de acord sau
în total acord cu aceasta. 27% dintre respondenți au exprimat o atitudine neutră față de
această afirmație și 38% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul sau dezacordul
total față de această idee.

Obiectiv 10. Identificarea celor mai frecvente probleme legate de Legea dialogului
social cu care se confruntă/ s-a confruntat organizația pe care o reprezintă
respondenții
10.1. Case Summary
Cases
Valid
N
$v10

a

Missing
Percent

95

N

46.8%

Total

Percent
108

53.2%

N

Percent
203

100.0%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

10.2. Frequencies
Percent of
Responses
N
Identificarea
problemelor

a

10.1. Impunerea de restricții privind numărul minim de membri

Cases

Percent
50

9.2%

52.6%

55

10.1%

57.9%

nivelul

71

13.0%

74.7%

10.4. Obligativitatea negocierii colective numai în unități cu peste

51

9.3%

53.7%

necesari constituirii sindicatelor
10.2. Condițiile de îndeplinire a reprezentativității în constituirea
organizațiilor patronale
10.3.

Lipsa

partenerilor

sociali

reprezentativi

la

sectoarelor definite de HG nr. 1260/2011
21 de angajați

10.5. Dreptul de reprezentare la masa negocierilor la nivel de

66

12.1%

69.5%

10.6. Dificultăți în declanșarea unui conflict colectiv de muncă

65

11.9%

68.4%

10.7. Condiționarea privind apartenența unităților la același

60

11.0%

63.2%

10.8. Imposibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă

55

10.1%

57.9%

10.9. Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după

30

5.5%

31.6%

43

7.9%

45.3%

546

100.0%

574.7%

unitate ce aparține doar sindicatelor cu reprezentativitate de cel
puțin jumătate plus unu din numărul de angajați

sector de activitate pentru constituirea grupului de unități

criteriul sectoarelor de activitate
10.10. Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după
criteriul sectoarelor de activitate nu și după cel al profesiei
Total
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

În cazul acestei întrebări s-a optat pentru o scală cu răspunsuri multiple. În
tabelul de mai sus putem observa că cele mai multe răspunsuri au fost înregistrate
pentru varianta “Lipsa partenerilor sociali reprezentativi la nivelul sectoarelor definite de
HG nr. 1260/2011”, acestea fiind selectate de către 74% dintre respondenți. De
asemenea, un procent mare dintre respondenți (peste 60%) au identificat printre
problemele cu care se confruntă organizațiile pe care le reprezintă “Dreptul de
reprezentare la masa negocierilor la nivel de unitate ce aparține doar sindicatelor cu
reprezentativitate de cel puțin jumătate plus unu din numărul de angajați”, “Dificultăți în
declanșarea unui conflict colectiv de muncă”, “Condiționarea privind apartenența
unităților la același sector de activitate pentru constituirea grupului de unități”. De altfel,
așa cum relevă tabelul nr. 10.2, toate problemele supuse analizei au fost identificate de
către cel puțin 31% dintre respondenți.
Obiectiv nr.11. Identificarea unor modalități prin care ar putea fi îmbunătățită
reprezentarea în negocierea contractelor colective de muncă (CCM)
Deoarece acest obiectiv vizează identificarea unor modalități prin care ar putea
fi îmbunătățită reprezentarea în negocierea contractelor colective de muncă, în cadrul
chestionarului a fost amplasată o întrebare deschisă. La această întrebare s-au obținut
81 de răspunsuri.

Peste 23% dintre cei care au răspuns la această întrebare consideră că
reprezentarea în negocierea contractelor colective de muncă ar putea fi îmbunătățită
“Modificând

condițiile obținerii reprezentativității” prin

“Reducerea

pragului de

reprezentativitate de la 50 + 1%”. Procentul cel mai des precizat de către respondenți
pentru reducerea pragului de reprezentativitate este cuprins între 30 și 35%. Peste 8%
dintre cei care au oferit răspunsuri, consideră că pentru a putea fi îmbunătățită
reprezentarea în negocierea contractelor colective de muncă ar trebui modificată Legea
62, dar nu oferă detalii suplimentare.
Au fost făcute și propuneri referitoare la cotizația minimă care ar trebui achitată
de toți cei care beneficiază de activitatea desfășurată de sindicate: “Persoanele care nu
sunt membre de sindicat sa plătească obligatoriu o cotizație simbolică către organizația
sindicală, deoarece CCM-ul nu este negociat doar pentru membri de sindicat”. De
asemenea, un respondent a propus ca la masa negocierilor să participe reprezentanții
tuturor categoriilor de

angajați “sindicate

representative

/ nereprezentative

/

reprezentanți ai salariaților - limita de participare 1-3 din fiecare categorie”.
O parte foarte mică dintre cei chestionați consideră că nu ar trebui realizate
modificări în acest sens și au oferit răspunsuri de genul “Este bună cea existentă”, “fără
alte implicări”, “Preferam să rămână același nivel de reprezentare existent in
L62/2011(50%+1) la nivel de unitate.”
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 3.

Obiectivul

nr.12. Determinarea unor modalități de

îmbunătățire a următoarelor

aspecte legate de conflictele colective de muncă: declanșarea, reprezentarea,
monitorizarea


declanșarea
În ceea ce privește declanșarea conflictelor colective de muncă, liderii chestionați

consideră că „Interdicția declanșării conflictului colectiv de muncă pe durata valabilității
unui contract sau acord colectiv de muncă îngrădește dreptul fundamental la grevă și
lipsește angajații de cea mai importantă formă de luptă împotriva abuzurilor ce ar putea

fi săvârșite de angajatori”, procedura de declanșare a conflictelor colective de muncă
„este foarte complicată, greoaie și aproape imposibil de finalizat legal”, „Dreptul la grevă
prevăzut 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 restricționat de următoarele prevederi corelate din Legea 62 - pe
durata valabilității unui contract sau acord colectiv de muncă angajații nu pot declanșa
conflictul colectiv de muncă (art. 164) - contractul colectiv de muncă nu poate fi
denunțat unilateral (art. 153 alin (1) - litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau
încetarea contractului colectiv de muncă se soluționează de către instanțele
judecătorești (art.153 alin (2) „Situația prezentată anterior este susținută și de exemple
precum: „din 2011, de la apariția legii 62 și până acum, o singură grevă a trecut de
atacul patronatului la procedură - greva de la Dacia. În rest, toate au fost declarate
ilegale.” Greva de la Dacia a fost însă una atipică, declanșată cu ajutorul și în sprijinul
patronatului, cu principala revendicare referitoare la construirea autostrăzii Pitești –
Sibiu pe valea Oltului!
Printre soluțiile propuse de către participanții la sondaj se regăsesc:


Implicarea ITM sau a unui alt organism de la început. Acest organism să aibă
drept de a propune soluții pentru stingerea conflictului. Părțile să fie obligate să
accepte propunerile, sau să mai fie o rundă de negocieri împreună cu
reprezentanți ITM sau alt organism pentru a se ajunge la un rezultat, echitabil
pentru ambele părți;



Posibilitatea declanșării unui conflict de muncă și în legătură cu executarea
CCM, nu numai în legătură cu încheierea acestuia;



Să existe posibilitatea declanșării conflictului de muncă pe puncte de lucru și nu
doar la nivelul întregii companii;



Participarea obligatorie a angajatorilor / reprezentanților acestuia la discuțiile
anterioare declanșării conflictelor de muncă;



Creșterea numărului de situații pentru care poate fi declanșat conflictul colectiv
de muncă (ex. inclusiv în timpul derulării unui CCM; pentru creșteri salariale în
sectorul bugetar ș.a.);



Declanșarea conflictelor să se poată face oricând, să nu fie legate de inexistența
CCM-ului;



Simplificarea procedurilor de declanșare;



Detalierea mai amplă a condițiilor de declanșare a conflictelor colective de
muncă;



Protestul Japonez.

Există inclusiv opinii conform cărora conflictul colectiv de muncă ar trebui să poată fi
declanșat „în orice moment în care nu sunt respectate prevederile legale”, „să existe
doar obligativitatea anunțării patronatului cu 24 de ore înainte de declanșarea lui”, „La
simpla voință a organizației”.


Reprezentarea

Cu privire la îmbunătățirea reprezentării în cadrul conflictelor colective de muncă,
cele mai multe opinii gravitează în jurul următoarelor idei:


Stabilirea unei proceduri standard de reprezentare în negocierea CCM și corespunzător - în conflictele colective de muncă;



Reprezentarea să poată fi făcută de sindicate, chiar dacă acestea nu sunt
reprezentative;



În

cadrul

comisiilor

de

conciliere,

pe

lângă

reprezentanții

sindicatului

reprezentativ, să fie numit și un reprezentant al salariaților;


Definirea clară a unității / întreprinderii și diminuarea pragului de reprezentare;



Prin eliminare pragului, deoarece în legislația europeana nu există;



Protecția formală și informală liderilor și a participanților;



Reprezentant unic la nivel organizatoric.



Monitorizarea
În ceea ce privește monitorizarea conflictelor colective de muncă, cei mai mulți

dintre liderii care au răspuns la această întrebare consideră că „Inspectoratul Teritorial
de Muncă ar trebui să monitorizeze procedura de conciliere între părți, iar termenul de
soluționare să nu depășească 5 zile lucrătoare.”

Unul dintre participanți a propus ca monitorizarea să fie făcută de „Un grup
restrâns format din membri patronatului și sindicatului.”
A existat, de asemenea, opinia conform căreia ar trebui să existe un „Sistem
standard de raportare care să includă și punctele de vedere ale părților pe măsura
desfășurării conflictului”, iar „Evaluarea impactului - prin sistem de indicatori revizuit
periodic.”
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 4
Obiectivul nr. 13. Identificarea unor măsuri prin care s-ar putea realiza întărirea
administrativă a sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri sociali.
Conform răspunsurilor date de către liderii chestionați, pentru întărirea administrativă
a sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri sociali sunt necesare cel puțin
următoarele acțiuni:


Eliminarea / relaxarea restricțiilor cu privire la reprezentativitate;



Retragerea ONG-urilor din Consiliul Economic și Social;



Posibilitatea constituirii unui sindicat cu membri din companii diferite și accesul
conducerii sindicatului în aceste societăți;



Extinderea categoriilor de persoane care pot face parte din sindicat,



Posibilitatea negocierii și semnării unul CCM unic la nivel național;



Sporirea gradului de protecție a liderilor sindicali;



Baza legislativă mai clară și mai ușor de urmărit;



Lege care să impună punerea la dispoziție a documentelor financiar-economice
ale companiei în negocierea CCM și dreptul sindicatelor de a beneficia de
consultanță externă pe perioada negocierilor, cu cheltuieli suportate de către
companie;



Statuarea/legiferarea unor măsuri de protecție a reprezentanților sindicali față de
dreptul de dispoziție al angajatorului;



Sancționarea refuzului angajatorului de a negocia sau de a oferi informațiile
necesare negocierii;



Reformarea organizării sindicale. Formula cu trei paliere de reprezentare nu mai
corespunde nevoilor actuale;



Reformarea fluxului financiar al sindicatelor;



"Democratizarea" statutelor sindicatelor.

O altă categorie de opinii vizează calitatea reprezentării.
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 5
Obiectiv nr.14. Stabilirea măsurii în care respondenții consideră că ar trebui
prevăzut un număr minim de membri pentru constituirea unui sindicat

14.1. Descriptive Statistics
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nu

8

3.9

7.1

7.1

Da

75

36.9

66.4

73.5

Nu stiu

30

14.8

26.5

100.0

Total

113

55.7

100.0

99.00

90

44.3

203

100.0

Total

Conform datelor analizate, cei mai mulți dintre respondenți, respectiv 66% au
optat pentru varianta de răspuns “Da” – consideră că ar trebui prevăzut un număr minim
de membri pentru constituirea unui sindicat. 7% au optat pentru varianta “Nu”, iar 26%
nu s-au pronunțat.
Obiectiv nr.15. Aflarea opiniilor respondenților cu privire la numărul minim de
angajați pe care ar trebui să-l prevadă Legea dialogului social pentru înființarea
unui sindicat de unitate

15.1. Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

15. Propuneri privind numărul minim de

82

1.00

2000.00

44.0488

220.08275

angajați necesari pentru înființarea unui
sindicat de unitate prevăzut de Legea
dialogului social
Valid N (listwise)

82

15.2. Frequency
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

sub 5

19

9.4

22.9

22.9

intre 5 si 10

11

5.4

13.3

36.1

intre 11-15

29

14.3

34.9

71.1

intre 16 si 20

3

1.5

3.6

74.7

intre 21 si 25

5

2.5

6.0

80.7

peste 25

16

7.9

19.3

100.0

Total

83

40.9

100.0

88.00

37

18.2

99.00

83

40.9

Total

120

59.1

203

100.0

Total

Din rezultatele acestei întrebări putem afla părerea respondenților cu privire la
numărul minim de angajați pe care ar trebui să-l prevadă Legea dialogului social
pentru înființarea unui sindicat de unitate. Cei mai mulți dintre respondenți, respectiv
34% au optat pentru varianta de răspuns “între 11 și 15”, 22% au optat pentru varianta
“sub 5”, 13% au optat pentru varianta “între 5 și 10”, 3% au optat pentru varianta “între
16 și 20”, 6% au optat pentru varianta “între 21 și 25”, 19% au optat pentru varianta
“peste 25”.
Cu scopul de a observa dacă există corelații între opinia respondenților cu privire
la numărul minim de angajați pe care ar trebui să-l prevadă Legea dialogului social
pentru înființarea unui sindicat de unitate și tipul organizației reprezentate, a fost realizat
tabelul de contingență 15.2..

15.2. Crosstabulation
15.1. Propuneri privind numărul minim de angajați necesari pentru înființarea
unui sindicat de unitate prevăzut de Legea dialogului social
sub 5
37.Tipul

Sindicat reprezentativ Count

organizatiei

% of Total

reprezentat Sindicat

Count

e

a

intre 5

intre

intre 16

intre 21

peste

si 10

11-15

si 20

si 25

25

Total

5

4

13

0

2

1

25

6.2%

4.9%

16.0%

0.0%

2.5%

1.2%

30.9%

5

2

5

1

0

2

15

6.2%

2.5%

6.2%

1.2%

0.0%

2.5%

18.5%

3

3

3

1

1

6

17

3.7%

3.7%

3.7%

1.2%

1.2%

7.4%

21.0%

2

1

4

0

1

2

10

2.5%

1.2%

4.9%

0.0%

1.2%

2.5%

12.3%

3

1

5

0

0

1

10

3.7%

1.2%

6.2%

0.0%

0.0%

1.2%

12.3%

2

1

1

0

1

0

5

2.5%

1.2%

1.2%

0.0%

1.2%

0.0%

6.2%

2

2

1

0

0

0

5

2.5%

2.5%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

6.2%

0

0

1

0

0

0

1

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

3

1

1

1

0

3

9

3.7%

1.2%

1.2%

1.2%

0.0%

3.7%

11.1%

19

11

28

3

5

15

81

23.5%

13.6%

34.6%

3.7%

6.2%

18.5%

100.0%

nereprezentativ
% of Total
Patronat

Count

reprezentativ
% of Total
Patronat

Count

nereprezentativ
% of Total
Federație sindicala

Count

reprezentativa
% of Total
Federație sindicala

Count

nereprezentativa
% of Total
Confederație

Count

sindicala
reprezentativa
% of Total
Confederație

Count

sindicala
nereprezentativa
% of Total
Administrație publica

Count
% of Total

Total

Count
% of Total

Percentages and totals are based on respondents.
a. Group

Obiectiv nr.16. Determinarea condiției de reprezentativitate a sindicatelor la masa
negocierilor la nivel de unitate din perspectiva subiecților
Datorită numărului redus și a tipurilor de răspunsuri primite la această întrebare,
nu s-a putut realiza o analiză statistică. Însă, conform răspunsurile date de participanții
la studiu la întrebarea nr. 11, procentul considerat cel mai potrivit pentru reducerea
pragului de reprezentativitate este cuprins între 30 și 35%.
Obiectiv nr.17. Aflarea propunerilor respondenților cu privire la numărul minim
de angajați al unei unități pentru a impune obligativitatea negocierii colective

17.1. Descriptive Statistics
N
17. Propuneri privind numărul minim de

Minimum
85

.00

Maximum
2000.00

Mean

Std. Deviation

63.78

244.08742

angajați al unei unități pentru a impune
obligativitatea negocierii colective
Valid N (listwise)

85

Răspunsurile furnizate de subiecți la această întrebare variază între 0 si 2000,
media obținută fiind de 63 – numărul minim de angajați al unei unități pentru a impune
obligativitatea negocierii colective.
Obiectiv 18. Aflarea opiniilor respondenților cu privire la modalitățile în care ar
trebui să fie protejați membrii din conducerea organizațiilor sindicale
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului a fost amplasată o
întrebare deschisă. La această întrebare au răspuns 76 de persoane. Aproximativ 52%
dintre aceștia consideră că măsurile de protecție pentru membri din conducerea
organizațiilor sindicale ar trebui sporite. Cei mai mulți dintre aceștia consideră că o nouă
lege a dialogului social ar trebui să prevadă ca pe perioada mandatului și doi ani după
încheierea mandatului, angajatorul să nu poată desface contractul individual de muncă
al membrilor din conducerea organizațiilor sindicale.

Pe lângă această măsură de protecție au fost propuse și alte măsuri precum:
zile libere plătite pentru activități sindicale, recompense materiale etc.
Conform unui respondent, liderii sindicatelor cu peste 400 membri ar trebui “să
fie angajați ca delegați sindicali de unitate pe perioada mandatului, plătiți de
angajator,astfel încât să nu li se poată imputa profesional nimic liderilor”. Sau ,altfel
spus, angajatorul cu mai mult de 500 de angajați, să aibă bugetat postul de delegat
sindical la nivel de unitate, iar în cazul în care sindicatul este reprezentativ, angajatorul
să fie obligat să angajeze pe acel post, liderul sindical”. S-a propus, de asemenea,
“Respectarea prevederilor din Carta Socială Europeană”.
Aproximativ

13% dintre cei care au oferit răspunsuri consideră că măsurile

actuale de protecție pentru membri din conducerea sindicatelor sunt suficiente.
Au existat opinii, venite din rândul membrilor de sindicat, conform cărora nu ar
trebui realizată o protecție excesivă a membrilor

din conducerea organizațiilor

sindicale, “Nu trebuie protejați excesiv. Ei pot răspunde disciplinar, material, penal sau
contravențional ca si restul salariaților pentru activitatea desfășurată ca salariați.
Activitatea sindicala să se supună regulilor specifice, bine stabilite.“
Aproximativ 7% dintre cei care au oferit răspunsuri la această întrebare
consideră că membri din conducerea organizațiilor sindicale ”nu au nevoie” sau „ nu
ar trebui să existe o protecție specială” pentru aceștia. Realizând o analiză încrucișată
cu întrebarea 37 “Ce tip de organizație reprezentați?” s-a putut constata o corelație
directă între răspunsurile de acest tip și statutul respondentului, de reprezentant al unui
patronat.
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 6
Obiectiv nr.19. Identificarea principalelor dificultăți în constituirea unor organizații
patronale reprezentative
19.1. Case Summary
Valid
$v19

N
a

Percent
107

Cases
Missing

52.7%

N

Total

Percent
96

47.3%

N

Percent
203

100.0%

19.2. Frequencies
Responses
N
Principalele dificultati

a

Percent of

Percent

Cases

interesele concurențiale ale angajatorilor

71

49.7%

66.4%

posibilitatea de a se afilia la o singură

28

19.6%

26.2%

28

19.6%

26.2%

16

11.2%

15.0%

143

100.0%

133.6%

organizație patronală de rang superior
posibilitatea de a se afilia doar în funcție de
sectorul de activitate
altele
Total

Din tabelul 19.2. putem extrage informații cu privire la principalele dificultăți în
constituirea unor organizații patronale reprezentative.
Pentru aflarea acestor aspecte a fost utilizată o scală cu răspunsuri multiple. Cei
mai mulți dintre respondenți, respectiv 66,4% au optat pentru varianta de răspuns
“interesele concurențiale ale angajatorilor”, câte 26.2% dintre respondenți au optat
pentru variantele “posibilitatea de a se afilia la o singură organizație patronală de rang
superior”, “posibilitatea de a se afilia doar în funcție de sectorul de activitate”. 15%
dintre respondenți au optat pentru alte variante de răspuns. Printre acestea se
regăsesc: „descurajarea firmelor privind asocierea, lipsa de interes”,” teama de a fi
obligați să respecte reglementări generale impuse de organizațiile patronale”, „refuză
asocierea pentru a evita CCM la nivel de sector”, „lipsa culturii de asociere a
angajatorilor”, „cultura asocierii în România”, ” tradiția, rezultatele, transparența,
onestitatea, corectitudinea și perseverența liderilor”, ”lipsa de interes datorată legislației
anti-sindicale existente”.
Obiectiv nr.20. Determinarea măsurii în care subiecții sunt de acord cu o serie de
afirmaţii referitoare la conflictele colective de muncă
20.1. Statistics

20.5. Este
necesară
modificarea
prevederilor
referitoare la
imposibilitatea

20.1.

declanșării

20.3.

necesară

conflictului

Procedurile de

20.2. Condițiile

Prevederile legii

lărgirea

colectiv de

soluționare

de organizare a

cu privire la

situațiilor pentru

muncă pe durata

alternativă a

unei greve sunt

conflictele

care se poate

valabilităţii unui

conflictelor nu

formulate

colective de

declanșa conflict contract sau

sunt

ambiguu/

muncă trebuie

colectiv de

acord colectiv de

îmbunătățite.

muncă.

muncă.

operaționalizate. interpretabil.
N

20.4. Este

Valid

115

112

114

114

114

88

91

89

89

89

Mean

3.80

3.60

4.34

3.74

3.94

Median

4.00

4.00

5.00

4.00

4.00

Mode

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

Missing

20.1. Procedurile de soluționare alternativă a conflictelor nu sunt
operaționalizate.
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Total

Percent

Valid Percent

Percent

Dezacord total

3

1.5

2.6

2.6

Dezacord

6

3.0

5.2

7.8

Nici acord, nici dezacord

29

14.3

25.2

33.0

Acord

50

24.6

43.5

76.5

Acord total

27

13.3

23.5

100.0

Total

115

56.7

100.0

88.00

6

3.0

99.00

82

40.4

Total

88

43.3

203

100.0

În ceea ce privește acordul respondenților cu privire la această afirmație putem
observa că majoritatea, respectiv 67% și-au exprimat acordul sau acordul total.

Avem, și în acest caz, respondenți care au o atitudine negativă față de afirmația
în cauză, 7.8% dintre ei indicând varianta dezacord, sau dezacord total cu afirmația.
20.2. Condițiile de organizare a unei greve sunt formulate ambiguu/
interpretabil.
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Total

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

3

1.5

2.7

2.7

Dezacord

16

7.9

14.3

17.0

Nici acord, nici dezacord

29

14.3

25.9

42.9

Acord

38

18.7

33.9

76.8

Acord total

26

12.8

23.2

100.0

Total

112

55.2

100.0

88.00

9

4.4

99.00

82

40.4

Total

91

44.8

203

100.0

Cu afirmația conform căreia condițiile de organizare a unei greve sunt formulate
ambiguu/ interpretabil sunt de acord 33,9% dintre respondenți, 23,2% fiind întru totul
de acord. Cu toate acestea, un număr destul de mare de subiecți, respectiv 25,9%, nu
și-au exprimat nici acordul, nici dezacordul cu privire la afirmație. Există însă și
persoane care și-au exprimat dezacordul, în număr de 16 (reprezentând 14,3%) și chiar
dezacordul total 3 persoane (reprezentând 2,7%).

20.3. Prevederile legii cu privire la conflictele colective de muncă
trebuie îmbunătățite.
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Dezacord total

1

.5

.9

.9

Dezacord

1

.5

.9

1.8

Nici acord, nici dezacord

14

6.9

12.3

14.0

Acord

40

19.7

35.1

49.1

Acord total

58

28.6

50.9

100.0

Total

114

56.2

100.0

88.00

7

3.4

99.00

82

40.4

Total

89

43.8

203

100.0

Total

Din tabelul de mai sus putem observă că majoritatea respondenților au o
atitudine pozitivă față de această afirmație, respectiv 86 % și-au exprimat acordul sau
acordul total.
Avem în acest caz foarte puțini respondenți care au o atitudine negativă față de
afirmația în cauză, 1.8% dintre ei indicând varianta dezacord, sau dezacord total cu
afirmația.
20.4. Este necesară lărgirea situațiilor pentru care se poate declanșa
conflict colectiv de muncă.
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Total

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

8

3.9

7.0

7.0

Dezacord

13

6.4

11.4

18.4

Nici acord, nici dezacord

19

9.4

16.7

35.1

Acord

34

16.7

29.8

64.9

Acord total

40

19.7

35.1

100.0

Total

114

56.2

100.0

88.00

7

3.4

99.00

82

40.4

Total

89

43.8

203

100.0

În ceea ce privește acordul respondenților cu privire la această afirmație putem
observa că majoritatea, respectiv 64,9% și-au exprimat acordul sau acordul total.
Avem și în acest caz respondenți care au o atitudine negativă față de afirmația în
cauză, 18.4% dintre ei indicând varianta dezacord sau dezacord total cu afirmația.
20.5. Este necesară modificarea prevederilor referitoare la imposibilitatea
declanșării conflictului colectiv de muncă pe durata valabilităţii unui contract sau
acord colectiv de muncă
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Dezacord total

Percent

Valid Percent

Percent

2

1.0

1.8

1.8

Dezacord

13

6.4

11.4

13.2

Nici acord, nici dezacord

16

7.9

14.0

27.2

Acord

41

20.2

36.0

63.2

Acord total

42

20.7

36.8

100.0

Total

114

56.2

100.0

88.00

7

3.4

99.00

82

40.4

Total

89

43.8

203

100.0

Total

În ceea ce privește acordul respondenților cu privire la această afirmație putem
observa că majoritatea, respectiv 72,8% și-au exprimat acordul cu privire la afirmație,
dintre aceștia 36,8% fiind total de acord cu ea.
Avem și în acest caz respondenți care au o atitudine negativă față de afirmația în
cauză, 13,2% dintre ei indicând varianta dezacord sau

dezacord total cu afirmația

conform căreia este necesară modificarea prevederilor referitoare la imposibilitatea
declanșării conflictului colectiv de muncă pe durata valabilităţii unui contract sau acord
colectiv de muncă.

Obiectiv nr. 21. Aflarea opiniilor subiecților cu privire la o serie de propuneri
făcute de diverși lideri de opinie pentru îmbunătățirea Legii dialogului social

21.1. Case Summary
Cases
Valid
N
$v21

a

Missing
Percent

116

N

57.1%

Total

Percent
87

N

42.9%

Percent
203

100.0%

21.2. Frequencies
Responses
N
Propuneri care

Realizarea unei proceduri de organizare a patronatelor pentru

Percent

Percent of
Cases

44

6.2%

37.9%

68

9.5%

58.6%

50

7.0%

43.1%

59

8.3%

50.9%

99

13.9%

85.3%

61

8.5%

52.6%

55

7.7%

47.4%

34

4.8%

29.3%

Propuneri cu privire la instituția reprezentanților angajaților

51

7.1%

44.0%

Posibilitatea aderării la un CCM sectorial de către organizațiile

61

8.5%

52.6%

61

8.5%

52.6%

ar trebui luate în sectorul bugetar
considerare

Existența unui calendar reglementat al întrunirilor Consiliului

pentru

Național Tripartit pentru Dialog Social

îmbunătățirea

Formularea unor proceduri instituționalizate privind

Legii dialogului

consultarea partenerilor sociali în cadrul etapelor Semestrului

social

a

European
Instituirea conceptului de reprezentativitate sectorială distinctă
în sistemul bugetar și în sistemul privat
Redefinirea conceptului de reprezentativitate în negocierea
colectivă la nivel de unitate
Posibilitatea ca organizațiile sindicale să formeze uniuni
sindicale intersectoriale
Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză
care să completeze dreptul la informare și consultare,
cheltuielile aferente fiind suportate de angajator
Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză
care să completeze dreptul la informare și consultare,
cheltuielile aferente fiind suportate de sindicat

nesemnatare
Recunoaşterea dreptului de asociere în sindicate tuturor
categoriilor de lucrători, inclusiv agricultorilor pe cont propriu,
zilierilor și celor care desfășoară activități independente

Obligarea angajatorilor de a invita la ședințe reprezentanții

71

9.9%

61.2%

714

100.0%

615.5%

organizațiilor sindicale reprezentative sau ai angajaților, acolo
unde este cazul
Total

Din tabelul 21.2. putem extrage informații despre opiniile subiecților cu privire
la o serie de propuneri pentru îmbunătățirea Legii dialogului social.
Pentru aflarea acestor aspecte a fost utilizată o scală cu răspunsuri multiple. Cei
mai mulți dintre respondenți, respectiv 85,3% au considerat o propunere potrivită
“Redefinirea conceptului de reprezentativitate în negocierea colectivă la nivel de
unitate”, câte 61.2% dintre respondenți au selectat varianta “Obligarea angajatorilor
de a invita la ședințe reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative sau ai
angajaților, acolo unde este cazul”, 58,6% dintre respondenți consideră importantă
“Existența unui calendar reglementat al întrunirilor Consiliului Național Tripartit pentru
Dialog Social”. De altfel, toate propunerile prezentate au fost selectate de cel puțin de
29,3% dintre subiecți.

Obiectivul

nr. 22.

Realizarea unor propuneri pentru îmbunătățirea Legii

dialogului social
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului a fost amplasată
întrebarea deschisă “Vă rugăm să propuneți alte modalități prin care s-ar putea
îmbunătăți Legea dialogului social”.
La această întrebare au răspuns 57 dintre liderii chestionați.
Principalele idei cu privire la îmbunătățirea Legii dialogului social desprinse
din analiza răspunsurilor la această întrebare sunt:


Reintroducerea contractului colectiv de munca la nivel național;



Negocierea CCM pe sectoare de activitate ;



Debirocratizarea înființării și funcționării unui sindicat;



Eliminarea instituției "reprezentanții salariaților" ;



Clarificarea obligațiilor reciproce si stabilirea unor indicatori care să cuantifice
neîndeplinirea acestora;



Modificarea în totalitate a procedurilor declanșării conflictelor colective de
munca.

Au fost opinii conform cărora Legea dialogului social 62/2011 trebuie modificată în
totalitate sau conform cărora trebuie să se revină la vechea lege.
-

Au fost înregistrate opinii conform cărora pentru modificarea Legii 62/2011 este
esențială urmarea unor modele europene. Modificarea trebuie realizată cu
implicarea federațiilor. De asemenea este necesar să existe negocieri tripartite
reale, iar Ministerul Dialogului Social să organizeze

consultări cu privire la

aceasta, atât cu sindicatele, cât și cu patronatele.
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 7
Obiectivul nr. 23. Identificarea unor modalități prin care s-ar putea îmbunătăți
monitorizarea relațiilor colective de muncă.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului respondenții au fost
rugați să propună modalități prin care s-ar putea îmbunătăți monitorizarea
relațiilor colective de muncă.
La această solicitare au răspuns 58 dintre liderii chestionați.
Majoritatea celor care și-au exprimat opinia sunt de părere că ar fi necesară “ O
implicare activă și imparțială a ITM-urilor în monitorizarea nivelului de exercitare a
libertății sindicale la nivelul angajatorului.”

Se specifică “ înăsprirea contravențiilor

acordate de ITM -uri pentru lipsa CCM-lui valabil dintr-o unitate”, “Intensificarea
controalelor de către ITM”, “ Lărgirea competențelor Inspectoratelor Teritoriale de
Muncă, astfel încât orice încălcare a drepturilor colective să poată fi verificată și
sancționată direct. ITM-ul ar trebui să poată da dispoziții obligatorii angajatorului în
această privință, evitând astfel necesitatea de a intenta acțiuni în justiție pentru fiecare
încălcare a drepturilor colective.”
S-a propus, de asemenea, “crearea unor sisteme electronice integrate cu acces
dublu: patronate / sindicate”.

Pe de altă parte, au fost lideri care au declarat că nu consideră importantă
monitorizarea relațiilor de muncă, criticând în același timp implicarea de până în prezent
a ITM: “ și așa conflictele de muncă sunt pe cale de dispariție. Nu înțeleg ce se dorește
să se monitorizeze? Există județe unde doar 4 contracte colective de muncă sunt
semnate de sindicate. Ce să monitorizezi la ele? Și, oricum,. ITM-ul, dacă te duci la ei
cu o reclamație, după ce o analizează vreo 3 luni, îți trimit o adresă în care te sfătuiesc
să te duci la judecătorie.”
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 8
Obiectivul nr. 24. Identificarea unor modalități prin care s-ar putea îmbunătăți
generarea de informări referitoare la relațiile colective de muncă
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului respondenții au fost
rugați să propună modalități prin care s-ar putea îmbunătăți generarea de
informări referitoare la relațiile colective de muncă.
La această întrebare au răspuns 55 dintre liderii chestionați.
Principalele idei desprinse din analiza răspunsurilor sunt:


Platforme on-line de informare si relaționare;



Platforma online pe site-ul ITM;



Realizarea unor campanii dedicate;



Elaborarea anuală, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a unui raport
privind starea dialogului social în România, cuprinzând date agregate statistic și
informații cu caracter general;



Utilizarea de instrumente social-media;



Înființarea de platforme informaționale destinate salariaților unei unități;



Publicarea CCM pe site-ul ITM;



Impunerea prin lege ca patronatele să informeze periodic salariații despre
situația reală a organizației ;



Buna colaborare și informare reciprocă din partea partenerilor sociali;



Posibilitatea de sancționare a angajatorului în cazul nerespectării obligației de
informare;



Buletin informativ lunar cu date de la ITM , ministere etc.

Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 9
Obiectivul nr. 25. Identificarea celor mai potrivite modalități de formulare și
promovare de propuneri alternative la politicile publice
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului a fost amplasată
întrebarea deschisă “Care considerați că sunt cele mai potrivite modalități de
formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice?”.
La această întrebare au răspuns 53 dintre liderii chestionați.
Principalele idei desprinse din analiza răspunsurilor sunt:


Prin intermediul federațiilor sindicale;



Dezbateri publice ;



Referendum în rândul angajaților pe diverse teme;



Parteneriate între sindicate și patronate cu scopuri și interese comune;



Transpunerea directivelor europene în legislația națională și respectarea
lor;



Discuții în forum larg al confederațiilor;



Consultare a practicienilor din domeniul jurisdicției muncii;



Prin petiții/proiecte de acte normative;



Implicarea tuturor structurilor sindicale de la nivel de unitate /sector/
confederal pentru culegerea de informații/probleme. Acest sistem tip de
sondaj nu este perfect, dar s-ar pune în aplicare măcar 20% din
răspunsuri;



Consultarea publică;



Comisiile de dialog social;



Consultarea partenerilor sociali;



Mass media;



Politicile publice să fie pe termen lung și predictibile;



Negocierile cu Guvernul;



Proiecte europene în care sindicatele să lucreze cu patronatele;



În CES;



Dialogul public transparent;



Întruniri și informări permanente cu factorii decizionali ai Administrației
Publice locale și centrale;



Consultarea reprezentanților mediului privat;



Parteneriate patronate-sindicate care să elaboreze aceste politici publice
alternative.

Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 10

Obiectivul nr. 26. Identificarea opiniilor cu privire la modul în care ar putea fi
intensificată cooperarea între patronate și sindicate pentru implementarea unui
dialog social constructiv
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului a fost amplasată
întrebarea deschisă “Cum considerați că ar putea fi intensificată cooperarea între
patronate și sindicate pentru implementarea unui dialog social constructiv?”
La această întrebare au răspuns 66 dintre liderii chestionați.
Principalele idei desprinse din analiza răspunsurilor sunt:


Întâlniri periodice și ori de câte ori una dintre părți solicită;



Schimbarea cadrului legislativ, care să facă obligatorii aceste întâlniri;



Dezvoltarea culturii dialogului social prin sistemul de învățământ;



Transparența;



Patronatele să fie unite, iar sindicatele să fie reprezentative;



Operaționalizarea cooperării în cadrul structurilor tripartite;



Respectarea convențiilor încheiate și a reglementărilor în vigoare,
privind dialogul social;



Înlesnirea legislativă privind încheierea Contractelor colective de
muncă la toate nivelurile;



Consultare a practicienilor din domeniul jurisdicției muncii;



Obligația anuală de a elabora la începutul fiecărui an a unui plan de
dezvoltare/rezolvare/inovare in fiecare domeniu sectorial;



Prin consultări/ dialog/ întâlniri periodice;



Asumarea

dialogului

social

ca

valoare

socială

fundamentală

(schimbarea mentalităților / atitudinilor);


Negocierea CCM la nivel Național și CCM la nivel de Federație;



Organizarea de întâlniri comune, participarea la conferințe și seminarii,
intermediate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și guvern;



Abordarea prin prisma profesionalismului și bunei credințe;



Organizarea de întâlniri comune, participarea la conferințe și seminarii,
intermediate de către Ministerul Muncii si Guvern;



Dialog susținut la nivelul prefecturilor;



Prin parteneriat real;



Promovarea de către autoritățile statului, la toate nivelurile, a unei
consultări oneste, transparente și efective atât în procesul legislativ,
cât și în elaborarea politicilor publice;



Putere de decizie a sindicatelor în acțiunile întreprinse de patronate;



Profesionalizarea liderilor sau prin apelul la profesioniști;



Realizarea de cercetări în domeniu;



Constituirea unor grupuri de lucru;



Reducerea amestecului instituțiilor publice în ceea ce privește relațiile
patronate – sindicate;



Prezentarea situației economice reale;



Creșterea rolului Dialogului Social Bipartit;



Comisii comune permanente;



Identificarea intereselor comune, diversificarea acțiunilor comune,
proiecte care implică în acțiuni comune reprezentanți din ambele
grupări;



Implicarea comună în acțiuni în domeniul social și pe piața muncii, nu
numai cu precădere în cele de negocieri ci și în analiză și prognoză;



În locul unor verificări ridicole/abuzive ale organelor de control, mai
utilă ar fi o activitate de îndrumare a celor din Ministerul Muncii și
Justiției Sociale, realizată prin participarea - o dată pe lună - la ședința
unei comisii/subcomisii de dialog social, organizată în fiecare unitate.

De asemenea, o parte dintre liderii chestionați
actuale în care

atrag atenția asupra situației

Confederațiile patronale și sindicale se bat ca să obțină

reprezentativitatea cu scopul de a-și trimite oameni în structurile tripartite, indemnizate.
Federațiile sindicale și patronale nu sunt interesate să devină reprezentative deoarece
nu pot să facă nimic cu documentele obținute, nici măcar să-și trimită reprezentanții în
structurile tripartite indemnizate. În plus, acestea expiră după numai 4 ani.
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 11
Obiectiv nr.27. Determinarea procentului de organizații, dintre cele pe care le
reprezintă/ din care fac parte respondenții, care au colaborat cu sectorul
guvernamental/ public
27.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

115
88
1.00

27.2. Până în prezent, au fost situații în care organizația pe care o
reprezentați/ din care faceți parte a colaborat cu sectorul guvernamental/
public?
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nu

42

20.7

36.5

36.5

Da

58

28.6

50.4

87.0

Nu stiu

15

7.4

13.0

100.0

Total

115

56.7

100.0

88.00

7

3.4

99.00

81

39.9

Total

88

43.3

203

100.0

Total

Conform datelor analizate, cei mai mulți dintre respondenți, respectiv 50,4% au
optat pentru varianta de răspuns “Da” – au fost situații în care organizația pe care o
reprezintă a colaborat cu sectorul guvernamental/ public. 36,5% au optat pentru
varianta “Nu”, iar 13% nu s-au pronunțat.
Această întrebare este de tip filtru, având rolul de a pregăti baza de sondaj
pentru întrebarea următoare la care vor răspunde doar cei care au răspuns “Da” la
această întrebare.
Obiectivul nr.28. Identificarea opiniilor subiecților cu privire la rata de succes a
acțiunilor/ politicilor/ strategiilor care au fost implementate de organizațiile pe
care le reprezintă împreună cu sectorul guvernamental/ public
28.1. Statistics
N

Valid
Missing

78
125

Mean

3.94

Median

3.00

Mode

1.00

Std. Deviation

2.913

Variance

8.491

28.2. Aprecieri cu privire la rata de succes a acțiunilor/ politicilor/
strategiilor care au fost implementate de organizația reprezentată
împreună cu sectorul guvernamental/ public
Cumulative
Frequency
Valid

1 - Rată foarte scăzută de

Percent

Valid Percent

Percent

22

10.8

28.2

28.2

2

11

5.4

14.1

42.3

3

10

4.9

12.8

55.1

4

5

2.5

6.4

61.5

5

8

3.9

10.3

71.8

6

6

3.0

7.7

79.5

7

6

3.0

7.7

87.2

9

4

2.0

5.1

92.3

10 - Rată foarte bună de

6

3.0

7.7

100.0

Total

78

38.4

100.0

88.00

7

3.4

99.00

118

58.1

Total

125

61.6

203

100.0

succes

succes

Missing

Total

Rata de succes a acțiunilor/ politicilor/ strategiilor care au fost implementate de
organizațiile pe care le reprezintă împreună cu sectorul guvernamental/public a obținut
un scor mediu de 3,94. Cei mai mulți dintre respondenți, respectiv 28,2% au optat

pentru varianta de răspuns 1 pe o scală de la 1 la 10, unde 1 este echivalentul unei rate
foarte scăzute de succes, iar 10 este echivalentul unei rate foarte crescute de succes.
Obiectiv nr.29. Determinarea procentului de respondenți care au întâmpinat
probleme în colaborarea cu sectorul guvernamental/ public
29.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mean

82
121
.64

Median

1.00

Mode

1.00

Std. Deviation

.481

Variance

.231

29.2. Dacă au fost întâmpinate probleme în colaborarea cu
sectorul guvernamental/ public
Frequency
Valid

Missing

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nu

29

14.3

35.4

35.4

Da

53

26.1

64.6

100.0

Total

82

40.4

100.0

88.00

6

3.0

99.00

115

56.7

Total

121

59.6

203

100.0

Conform datelor analizate, cei mai mulți dintre respondenți, respectiv 64,4% au
optat pentru varianta de răspuns “Da” – au fost întâmpinate probleme în colaborarea
cu sectorul guvernamental/ public. 35,4% au declarat că nu au întâmpinat astfel de
probleme.

Obiectivul nr.30. Identificarea principalelor problemele întâmpinate în colaborarea
cu sectorul guvernamental/public
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul chestionarului respondenții au fost
rugați să precizeze care au fost principalele problemele întâmpinate în colaborarea cu
sectorul guvernamental/public.
La această solicitare au răspuns 53 dintre liderii chestionați.
Lista de problemele întâmpinate în colaborarea cu sectorul guvernamental/public
este lungă, dar majoritatea răspunsurilor gravitează în jurul următoarelor idei:


Lipsa dialogului real;



Întârzierea răspunsurilor la întrebări ;



Ambiguitatea răspunsurilor;



Birocrație excesivă;



Transferul riscurilor către parteneri sociali;



Lipsa de interes real din partea unor funcționari/angajați din sectorul public;



Personal insuficient/supraîncărcare in activitatea acestora;



Lipsa de transparență;



Desele schimbări guvernamentale;



Lipsa de pregătire a reprezentanților guvernului la întâlnirile cu reprezentanții
sindicatelor. În argumentarea acestei idei este relevantă expunerea unui lider
intervievat care a declarat “În principal, trebuia să reiau, de la început, toate
prezentările și argumentațiile, de fiecare dată când reprezentantul guvernului era
schimbat. Aveam de fiecare dată impresia că noul reprezentant al guvernului
care se prezenta la întâlnire, venea de pe altă planetă. Habar n-avea despre
subiectul în discuție, cu toate că respectivul subiect a fost discutat si răs-discutat
cu cei care au fost înainte pe funcția pe care acesta o ocupa. Și, bineînțeles, că

reprezentantul guvernului în general se prezenta la întâlnire "ca să se informeze"
și în niciun caz ca să găsim soluții împreună. Au fost cazuri în care
reprezentantul guvernului nu a înțeles nimic din problema ridicată de noi. În
aceste condiții... vă dați seama că nici vorba de a găsi soluții... nici împreună,
nici separat.” ;
Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 12

Obiectivul

nr.31. Găsirea unor

idei pentru soluționarea problemelor în

colaborarea cu sectorul guvernamental/public.
La această solicitare au răspuns 66 dintre liderii chestionați.
Principalele propuneri pentru soluționarea problemelor în colaborarea cu sectorul
guvernamental/public sunt:


Respectarea calendarului întâlnirilor;



Întărirea rolului comisiilor de dialog social de la toate nivelurile;



Stabilirea unor modalități de publicitate pentru solicitările sindicatelor și
răspunsurile formulate la aceste solicitări;



Stabilirea unor indicatori de neîndeplinire a obligațiilor legale;



Stabilirea unor sancțiuni pentru persoana conducător al instituției publice care
încalcă prevederile Legii, precum interdicția de a ocupa funcții publice de
conducere sau funcții de conducere în instituțiile/întreprinderile de stat sau cu
capital de stat;



Respectarea legislației privind, termenele de soluționare a problemelor sesizate
de sindicate;



Înființarea unui departament în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale care
să monitorizeze toate spețele legate de legislația muncii sau problemele legate
de muncă . Acest departament să fie intermediar între angajați /sindicate și toate
ministerele de resort, astfel încât răspunsurile oficiale să fie primite doar de la o
singură instituție. Ca argument, recent, in domeniul sanitar, ANAF-urile județene

au emis opinii diferite vis-a-vis de impozitarea normei de hrană, față de opinia
Ministerului de Finanțe;


Crearea unei platforme online;



Realizarea unor petiții semnate de marea parte a sindicatelor;



Consultare a practicienilor din domeniul jurisdicției muncii;



Acțiuni de modificare, prin consultări a legislației dialogului social;



Profesionalizarea partenerilor sociali;



Organizarea unui tribunal și / sau comisii pentru înalții funcționari publici care să
judece sau să ancheteze sesizările din teritoriu;



Introducerea cazierului administrativ pentru înalții funcționari - pentru a nu mai
putea ocupa funcții în aparatul local și central;



Introducerea funcției de ,,controler” al funcționarului statului pentru a preveni
derapajele de abuz de putere;



Termene procedurale de rezolvare a problemelor sesizate și definirea în
legislație a ariilor de competență pentru rezolvarea problemelor ce revin fiecărui
minister, respectiv departament;



Dialog social real la nivel de sector de activitate cu organizații sindicale și
patronale federative care să fie susținute financiar de către guvern, cu obligația
acestora de a colabora în schimbul susținerii financiare;



Prin negociere tripartită în Comisiile de dialog social, negocierea contractelor
colective de muncă, consultări și încheierea unor acorduri cu privire la teme
relevante pentru partenerii sociali, negocieri cu privire la legislația în curs de
adoptare;



Întărirea rolului CDS la nivel de ministere. Lipsa obținerii avizului CDS să întârzie
legiferarea proiectelor în cauză.

Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 13
Obiectivul nr. 32. Realizarea unor propuneri de acțiuni specifice și programe care
ar putea fi realizate împreună cu sectorul guvernamental/public.

La această solicitare au răspuns 56 dintre liderii chestionați.
Principalele propuneri de acțiuni specifice și programe care ar putea fi realizate
împreună cu sectorul guvernamental/public sunt:


Campanii de informare și promovare a beneficiilor unui dialog social concret si
echilibrat;



Alinierea legislativă/ Modificarea Codului Muncii și a Legii 62/2011;



Modificarea cadrului legal actual în ceea ce privește legislația muncii;



Broșuri de informare, cursuri etc. ;



Promovare a acțiunilor în urma Dialogului Social;



Consultare a practicienilor din domeniul jurisdicției muncii;



Proiecte comune, inclusiv proiecte finanțate din fonduri publice;



Implementarea unor programe specifice schimbărilor din piața muncii, mai ales in
zona IT&C, unde munca este atipică și reprezentarea sindicală este redusă
datorită tipului de angajare;



Pregătirea angajaților în domeniul relațiilor de muncă;



Informarea publică privind relațiile de muncă;



Întâlnire lunară cu Ministrul Muncii și Justiției Sociale pentru informarea și
aducerea la cunoștință a problemelor apărute;



Negocierea CCM la nivel național;



Crearea de Consilii Economice și Sociale la nivelul de sectoarelor de activitate în
care guvernul are intenția să încurajeze dezvoltarea acestora;



Discutarea și aprobarea de politici economice coerente la nivelul sectoarelor de
activitate;



Proiecte europene;



Promovarea beneficiilor unui dialog social solid, prin campanii de informare;



Proiecte de instruire/educare comune;



Programe de dezvoltare durabilă a sectoarelor industriale de succes;



Strategii și politici industriale naționale;



Participarea activă a partenerilor sociali la orice nivel pentru luarea hotărârilor
(sănătate, educație, securitatea muncii);



Întâlniri periodice pe teme concrete;



Comitete eficiente de dialog social, cu discuții mediate pe teme precise, cu
rezolvare eficientă;



Întâlniri regulate între specialiști, desemnarea unui grup reprezentativ sau din
grupul sindical pentru relația cu sectorul guvernamental/public;



Parteneriate pentru elaborarea de programe.

Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 14
Obiectivul nr.33. Identificarea unor modalități de îmbunătățire a dialogului social
tripartit
La această solicitare au răspuns 51 dintre liderii chestionați.
Principalele propuneri pentru îmbunătățirea dialogul social tripartit au fost:
-

Privirea cu mai mare seriozitate a partenerilor sociali. În susținerea acestei idei
se argumentează astfel: “ Mimarea consultării partenerilor sociali, în timp, a dus
la neîncrederea în acest tip de dialog.” ;

-

Modificări legislative;

-

Modificări radicale de atitudine;

-

Prin calitatea participanților;

-

Facilitarea dezvoltării pe poziții egale a celor trei parteneri sociali;

-

Mese rotunde lunare la nivel regional;

-

Popularizarea activităților și deciziilor;

-

Operaționalizarea Consiliul National Tripartit;

-

Implicarea unor experți;

-

Negocieri regulate cu privire la legislația în curs de adoptare;

-

Negocierea unor acorduri tripartite la nivel național;

-

Reintroducerea Contractului colectiv de muncă unic la nivel național.

Răspunsurile integrale sunt prezentate în cadrul Anexei nr. 15

Obiectiv nr.34. Identificarea situațiilor în care se regăsesc organizațiile pe care le
reprezintă/ din care fac parte respondenții cu privire la strategia în vederea
consolidării capacității administrative de elaborare de propuneri alternative de
politici publice
34.1. Case Summary
Cases
Valid
N
$v34

a

Missing
Percent

109

N

53.7%

Total

Percent
94

N

46.3%

Percent
203

100.0%

34.2. Frequencies
Responses
N
Situatia organizatiei Organizația nu are nici o strategie
reprezentate

a

Percent of

Percent

Cases

29

25.2%

26.6%

Are în vedere formularea unei strategii

27

23.5%

24.8%

A demarat procesul de formulare a unei strategii

13

11.3%

11.9%

Are o strategie care necesită îmbunătățiri

30

26.1%

27.5%

Are o strategie clară, adaptată

16

13.9%

14.7%

115

100.0%

105.5%

Total

În cazul acestei întrebări s-a optat pentru o scală cu răspunsuri multiple. În
tabelul de mai sus putem observa că cele mai multe răspunsuri au fost înregistrate
pentru varianta “Are o strategie care necesită îmbunătățiri”, aceasta fiind selectată de
către 27,5% dintre respondenți. De asemenea, un procent mare dintre respondenți
(peste 24%) au selectat răspunsul conform căruia organizațiile pe care le reprezintă/
din care fac parte au în vedere formularea unei strategii.
Obiectiv nr.35. Determinarea procentului de respondenți care doresc să
facă parte dintr-un grup de discuții în cadrul unei rețele de socializare/ platformă
pe domeniul dialogului social
35.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mean

199
4
.64

Median

1.00

Mode

1.00

Std. Deviation

.480

Variance

.231

35.2. Ați dori să faceți parte dintr-un grup de discuții în cadrul unei rețele
de socializare/ platformă pe domeniul dialogului social?
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Nu

71

35.0

35.7

35.7

Da

128

63.1

64.3

100.0

Total

199

98.0

100.0

88.00

4

2.0

203

100.0

Total

Pentru a afla gradul de interes al participanților la cercetare cu privire la
rezolvarea problemelor legate de dialogul social, aceștia au fost întrebați dacă ar dori să
facă parte dintr-un grup de discuții în cadrul unei rețele de socializare/ platformă pe
domeniul dialogului social. Cei mai mulți dintre respondenți, 64,3%, au declarat că
doresc acest lucru. Totuși, respondenți într-un procent semnificativ având în vedere că
populația de bază a acestei cercetări a fost constituită în general din lideri de opinie în
acest domeniu, 35,7%, au declarat că nu sunt interesați să participe la discuțiile de pe
această posibilă platformă.

Întrebări de reprezentare ale respondenților
36. Identificarea tipului de sindicat existent în unitatea respondentului (dacă este
cazul)
36.1. Case Summary
Cases
Valid
N
$v36

a

Missing
Percent

192

N

Total

Percent

94.6%

11

N

5.4%

Percent
203

100.0%

36.2. Frequencies
Responses
N
În unitatea dvs. există

a

Percent of

Percent

Cases

Un sindicat reprezentativ

66

33.3%

34.4%

Un sindicat nereprezentativ

30

15.2%

15.6%

102

51.5%

53.1%

198

100.0%

103.1%

Nu există sindicat
Total

37. Tipul organizației reprezentate
37.1. Case Summary
Cases
Valid
N
$v37

a

Missing
Percent

196

N

96.6%

Total

Percent
7

N

3.4%

Percent
203

100.0%

37.2. Frequencies
Responses
N

Percent of

Percent

Cases

Tipul organizației

Sindicat reprezentativ

43

19.6%

21.9%

reprezentate

Sindicat nereprezentativ

24

11.0%

12.2%

Patronat reprezentativ

47

21.5%

24.0%

Patronat nereprezentativ

48

21.9%

24.5%

Federație sindicala reprezentativa

12

5.5%

6.1%

Federație sindicala nereprezentativa

9

4.1%

4.6%

Confederație sindicala reprezentativa

6

2.7%

3.1%

Confederație sindicala

2

0.9%

1.0%

28

12.8%

14.3%

219

100.0%

111.7%

nereprezentativa
Administrație publica
Total

39. Vârsta respondentului
39.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

202
1
4.00

39.2. Vârsta respondentului
Frequency
Valid

Missing

18 – 25 ani

Percent

Valid Percent

4

2.0

2.0

2.0

26-35

28

13.8

13.9

15.8

36-45

52

25.6

25.7

41.6

46-54

59

29.1

29.2

70.8

55-64

48

23.6

23.8

94.6

peste 64

11

5.4

5.4

100.0

Total

202

99.5

100.0

88.00

1

.5

203

100.0

Total

40. Ultima formă de învățământ absolvită de către respondenți
40.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

Cumulative Percent

198
5
6.00

40.2. Ultima formă de învățământ absolvită
Cumulative
Frequency
Valid

Şcoala de arte şi meserii

Percent

Valid Percent

Percent

6

3.0

3.0

3.0

21

10.3

10.6

13.6

5

2.5

2.5

16.2

Facultate

83

40.9

41.9

58.1

Masterat

54

26.6

27.3

85.4

Altele

29

14.3

14.6

100.0

Total

198

97.5

100.0

88.00

5

2.5

203

100.0

Percent

Valid Percent

(şcoala profesională)
Liceu
Şcoala de maiştri

Missing
Total

41. Genul respondenților
41.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

199
4
1.00

41.2. Genul
Frequency
Valid

Missing

Cumulative Percent

Masculin

120

59.1

60.3

60.3

Feminin

79

38.9

39.7

100.0

Total

199

98.0

100.0

88.00

4

2.0

203

100.0

Total

42. Postul ocupat de respondenți în cadrul organizației angajatoare în prezent
(inclusiv din administrația publică)
42.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

183
20
1.00

a

42.2. Postul ocupat în cadrul organizației angajatoare în prezent (inclusiv
din administrația publică)
Cumulative
Frequency
Valid

Management de vârf

Percent

Valid Percent

Percent

53

26.1

29.0

29.0

Management de nivel mediu

40

19.7

21.9

50.8

Personal TESA/administrativ

21

10.3

11.5

62.3

Angajat fără funcție de

53

26.1

29.0

91.3

Altele

16

7.9

8.7

100.0

Total

183

90.1

100.0

88.00

20

9.9

203

100.0

(superior)

conducere

Missing
Total

43. Postul ocupat de respondenți în cadrul organizației sindicale/ patronatului
43.1. Statistics
N

Valid
Missing

Mode

194
9
5.00

43.2. Postul ocupat în cadrul organizației sindicale/ patronatului
Cumulative
Frequency
Valid

Management de vârf

Percent

Valid Percent

Percent

54

26.6

27.8

27.8

Management de nivel mediu

22

10.8

11.3

39.2

Personal TESA/administrativ

7

3.4

3.6

42.8

Membru

39

19.2

20.1

62.9

Nu este cazul

72

35.5

37.1

100.0

Total

194

95.6

100.0

88.00

9

4.4

203

100.0

(superior)

Missing
Total

Concluzii
În urma analizării și interpretării rezultatelor cercetării putem concluziona că
scopul acesteia a fost atins, și anume, au fost obținute informații relevante cu privire la
aspectele cercetate pe seama cărora pot fi elaborate strategii coerente de îmbunătățire
a Legii dialogului social.
Conform rezultatelor prezentate anterior, Legea Dialogului Social nr. 62/2011 nu
este implementată corespunzător, în special datorită unor prevederi care intră în
contradicție cu alte legi, unor concepte formulate ambiguu ce pot fi interpretate diferit
sau a unor prevederi imposibil de respectat în practică.
Conform opiniilor exprimate de liderii chestionați, principalele probleme ale Legii
Dialogului Social nr. 62/2011 sunt, în ordinea prezentată:


Lipsa partenerilor sociali reprezentativi la nivelul sectoarelor definite de
HG nr. 1260/2011;



Dreptul de reprezentare la masa negocierilor la nivel de unitate ce
aparține doar sindicatelor cu reprezentativitate de cel puțin jumătate plus
unu din numărul de angajați;



Dificultăți în declanșarea unui conflict colectiv de muncă;



Condiționarea privind apartenența unităților la același sector de activitate
pentru constituirea grupului de unități;



Condițiile de îndeplinire a reprezentativității în constituirea organizațiilor
patronale;



Imposibilitatea încheierii unui Contract colectiv de muncă;



Obligativitatea negocierii colective numai în unități cu peste 21 de
angajați;



Impunerea de restricții privind numărul minim de membri necesari
constituirii sindicatelor;



Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după criteriul sectoarelor
de activitate nu și după cel al profesiei;



Restricția organizațiilor sindicale de a se asocia după criteriul sectoarelor
de activitate;

Cea mai mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară redefinirea
conceptului de reprezentativitate în toate situațiile prevăzute de Legea dialogului social
62/2011.
Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză care să
completeze dreptul la informare și consultare, este considerată necesară de cea mai
mare parte a liderilor de opinie.
O mare parte a liderilor de opinie consideră că este necesară îmbunătățirea
prevederilor referitoare la instituția reprezentanților angajaților.
Conform rezultatelor obținute, liderii de opinie consideră că este necesară
îmbunătățirea Legii Dialogului Social nr. 62/2011.

Anexa A

GHID DE INTERVIU

Introducere
Oferirea de informaţii cu privire la:
-

Înregistrarea discuției şi la utilizarea acesteia doar în scopul cercetării;

-

Limitele garantării confidenţialității în condițiile în care fiecare va vorbi în faţa
grupului;

-

Obținerea consimțământului cu privire la utilizarea informațiilor obținute și eventual
la utilizarea fotografiilor din timpul cercetării fără a fi asociate cu nume.

-

Se comunică regulile de desfăşurare a discuţiei:
o orice are legătură cu tema poate fi spus, nu există nicio restricţie, nu trebuie
să existe nicio reţinere;
o toate experienţele sau opiniile sunt la fel de valoroase pentru scopul
cercetării, nu există experienţe sau opinii mai “bune” decât altele;
o nu intenționăm să obţinem un consens, ne interesează doar să ştim când
cineva are o opinie asemănătoare cu a altuia și, de asemenea, să ştim când
cineva are o experienţă sau o opinie opusă sau diferită;
o nimeni nu va fi judecat pentru declarațiile sale, fiecare participant va fi
respectat de ceilalți;
o fiecare poate să vorbească în felul său, să spună ce are de spus folosind
cuvintele sale obişnuite;
o e important ca fiecare să se simtă liber să-și exprime gândurile, dar la fel de
important e să permitem și celorlalți să se manifeste la fel de liber;
o se poate interveni oricând în discuție, dar numai după ce a terminat ce are de
spus cel care vorbea mai înainte.

Informare cu privire la scopul cercetării
Scurtă prezentare a proiectului: "Un dialog social european prin îmbunătățirea și
actualizarea Legii Dialogului Social din România"
Prezentarea participanților
Desfășurarea interviului
Vom vorbi despre LDS. Care este părerea dvs. despre LDS și implementarea legislației
Dialogului social în România, în prezent?
Considerați că este necesară modificarea legislației Dialogului social?
Care sunt punctele cele mai importante în care considerați că ar trebui făcute
modificări? Vă rugăm să argumentați.
Care sunt pașii care ar trebui făcuți pentru a implementa Legea Dialogului Social?
Cum se monitorizează și evaluează, în prezent, modul de aplicare al prevederilor
legale?
Cum considerați că ar trebui făcută monitorizarea și evaluarea modului de aplicare al
prevederilor legale?
Care sunt cele mai potrivite instrumente de monitorizare și evaluare a modului de
aplicare al prevederilor legale?
Considerați că ar trebui realizată o întărire administrativă a partenerilor sociali în
negocierile cu administrația publică centrală/patronate?

Care sunt mecanismele și instrumentele suport pentru întărirea administrativă a
partenerilor sociali în negocierile cu administrația publică centrală/patronate?
Cum se realizează în prezent monitorizarea și generarea de informări referitoare la
relațiile colective de muncă?
Care sunt cele mai potrivite modalități de monitorizare și generare de informări
referitoare la relațiile colective de muncă?
Care sunt acțiunile/mecanismele ce ar trebui întreprinse pentru a întări dialogul social și
în ce măsură acestea trebuie orientate către organizațiile sindicale, patronate sau
administrația publică centrală?
Cum considerați că ar trebui formulate propunerile alternative la politicile publice?

Cum ar trebui promovate propunerile alternative la politicile publice? Care ar fi mediile
de comunicare cele mai potrivite?
În opinia dvs., care sunt deficiențele și problemele întâmpinate în colaborarea cu
sectorul guvernamental?
Cum se poate intensifica cooperarea între patronatele și sindicatele reprezentative la
nivel de ramură și la nivel național, în vederea influențării structurilor de bază pentru
implementarea unui dialog social constructiv?
Vă rugăm să exemplificați câteva tipuri de acțiuni specifice și programe care pot fi
realizate împreună cu sectorul guvernamental.
Care credeți că este rata de succes în implementarea de acțiuni/politici/strategii care
au fost implementate împreună cu sectorul guvernamental?

Care sunt principalele așteptări ale uniunilor sindicale și a patronatelor cu privire la
LDS?
Vă rugăm să menționați câțiva factori care ar putea facilita funcționarea lor optimă.
Care considerați că sunt cele mai potrivite strategii ale partenerilor sociali reprezentativi
la nivelul ramurilor de activitate, în vederea consolidării capacității administrative de
elaborare de propuneri alternative de politici publice?
Cum ar putea fi asigurată o eficacitate ridicată a proceselor de dialog social?
La ce credeți că va conduce modificarea legislației dialogului social?
Dacă ați fi în postura de a lua decizii cu privire la LDS, ce ați schimba pentru ca aceasta
să poată fi implementată cu succes?

Încheierea interviului.
Dorește cineva să completeze cele discutate astăzi?
Care este părerea dumneavoastră generală despre ce am discutat astăzi?
Sperăm că această discuţie de grup vi s-a părut interesantă! Vă mulţumim pentru
participare!

CHESTIONAR
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne răspunde cât mai sincer la următoarele întrebări ce vor sta la
baza unei cercetări de piață cu privire la posibilitățile de îmbunătățire a Legii dialogului social nr. 62/2011.
Studiul este realizat în cadrul unui proiect finanţat de POCA. Vă asigurăm că răspunsurile dvs. sunt de o
mare importanţă pentru reuşita acestei cercetări şi informaţiile pe care ni le oferiţi sunt confidenţiale.

1. Email address *

2. 1. Vă rugăm să selectați varianta care descrie, în opinia dvs., cel mai bine dialogul social
tripartit actual din România.
Mark only one oval per row.
alegeti o varianta
Inexistent
Ineficient/ deficitar
Eficient
3. 2. Cum apreciați mișcarea sindicală din România?
Mark only one oval per row.
alegeti o varianta
În creștere
Menținere
În regresie
4. 3. În opinia dvs. cum ar putea fi impulsionată mișcarea sindicală la nivel de bază?

5. 4. Cum apreciați evoluția patronatelor din România?
Mark only one oval.
În creștere
Menținere
În regresie

6. 5. În ce măsură considerați că membrii organizației pe care o reprezentați/ din care faceți parte
sunt influențați profesional și personal de Legea dialogului social? (Considerați egală distanța
dintre intervale.)
Mark only one oval per row.
În foarte mare
măsură

În mare
măsură

Aşa şi
aşa

În mică
măsură

În foarte mică
măsură

Profesional
Personal
7. 6. Cunoașteți, măcar în parte, prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011?
Check all that apply.
Da
Nu (continuați cu întrebarea nr. 35)
8. 7. Cum apreciați modul în care a fost implementată Legea Dialogului Social nr. 62/2011?
(Considerați egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Foarte greu implementată

Foarte bine implementată

9. 8. Cum apreciați instrumentele de monitorizare și evaluare a modului de aplicare al
prevederilor Legii Dialogului Social nr. 62/2011? (Considerați egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval per row.
Foarte
potrivite
Instrumentele de
monitorizare
Instrumentele de evaluare

Potrivite

Asa si
asa

Nepotrivite

Total
nepotrivite

10. 9. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii. Actuala Lege a dialogului social
(62/2011)... (Considerați egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval per row.
Acord
total
include prevederi ce intră în
contradicție cu prevederi ale
altor legi (ex. Codul muncii)
oferă suficientă protecție
persoanelor alese în organele
de conducere ale sindicatelor
conține prevederi care nu pot
fi aplicate
prezintă ambiguu o parte
dintre concepte
ar trebui îmbunătățită
este favorabilă patronatelor
este favorabilă sindicatelor
dezavantajează toți partenerii
sociali
dezavantajează o parte dintre
angajați
dezavantajează angajatorii

Acord

Nici acord, nici
dezacord

Dezacord

Dezacord
total

11. 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.(Considerați egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval per row.
Da

Nu

Nu știu

Impunerea de restricții privind
numărul minim de membri
necesari constituirii sindicatelor
Condițiile de îndeplinire a
reprezentativității în constituirea
organizațiilor patronale
Lipsa partenerilor sociali
reprezentativi la nivelul
sectoarelor definite de HG nr.
1260/2011
Obligativitatea negocierii colective
numai în unități cu peste 21 de
angajați
Dreptul de reprezentare la masa
negocierilor la nivel de unitate ce
aparține doar sindicatelor cu
reprezentativitate de cel puțin
jumătate plus unu din numărul de
angajați
Dificultăți în declanșarea unui
conflict colectiv de muncă
Condiționarea privind apartenența
unităților la același sector de
activitate pentru constituirea
grupului de unități
Imposibilitatea încheierii unui
contract colectiv de muncă
Restricția organizațiilor sindicale
de a se asocia după criteriul
sectoarelor de activitate
Restricția organizațiilor sindicale
de a se asocia după criteriul
sectoarelor de activitate nu și
după cel al profesiei
12. 11. Cum ar putea fi îmbunătățită reprezentarea în negocierea contractelor colective de muncă
(CCM)?

13. 12. Cum ar putea fi îmbunătățite următoarele
aspecte legate de conflictele colective de
muncă?

14. - declanșarea

15. - reprezentarea

16. - monitorizarea

17. 13. Vă rugăm să propuneți câteva măsuri prin care s-ar putea realiza întărirea administrativă a
sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri sociali.

18. 14. În opinia dumneavoastră, în Legea
dialogului social ar trebui să fie prevăzut un
numărul minim de angajați necesari pentru
înființarea unui sindicat de unitate?

19. 15. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să
fie numărul minim de angajați necesari pentru
înființarea unui sindicat de unitate prevăzut de
Legea dialogului social?

20. 16. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să
fie condiția de reprezentativitate a sindicatelor
la masa negocierilor la nivel de unitate?

21. 17. În opinia dumneavoastră, care ar trebui să
fie numărul minim de angajați al unei unități
pentru a impune obligativitatea negocierii
colective?

22. 18. În opinia dvs. cum ar trebui să fie protejați membrii din conducerea organizațiilor
sindicale?

23. 19. În opinia dvs. care sunt principalele dificultăți în constituirea unor organizații patronale
reprezentative?
Check all that apply.
- interesele concurențiale ale angajatorilor
- posibilitatea de a se afilia la o singură organizație patronală de rang superior
- posibilitatea de a se afilia doar în funcție de sectorul de activitate
Other:

24. 20. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii referitoare la conflictele colective
de muncă: (Considerați egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval per row.
Acord
total

Acord

Nici acord, nici
dezacord

Dezacord

Dezacord
total

Procedurile de soluționare
alternativă a conflictelor nu
sunt operaționalizate.
Condițiile de organizare a
unei greve sunt formulate
ambiguu/ interpretabil.
Prevederile legii cu privire la
conflictele colective de muncă
trebuie îmbunătățite.
Este necesară lărgirea
situațiilor pentru care se
poate declanșa conflict
colectiv de muncă.
Este necesară modificarea
prevederilor referitoare la
imposibilitatea declanșării
conflictului colectiv de muncă
pe durata valabilităţii unui
contract sau acord colectiv de
muncă.
25. 21. Care dintre următoarele propuneri considerați că ar trebui luate în considerare pentru
îmbunătățirea Legii dialogului social?
Check all that apply.
Realizarea unei proceduri de organizare a patronatelor pentru sectorul bugetar.
Existența unui calendar reglementat al întrunirilor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog
Social.
Formularea unor proceduri instituționalizate privind consultarea partenerilor sociali în cadrul
etapelor Semestrului European.
Instituirea conceptului de reprezentativitate sectorială distinctă în sistemul bugetar și în sistemul
privat.
Redefinirea conceptului de reprezentativitate în negocierea colectivă la nivel de unitate.
Posibilitatea ca organizațiile sindicale să formeze uniuni sindicale intersectoriale.
Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză care să completeze dreptul la
informare și consultare, cheltuielile aferente fiind suportate de angajator.
Introducerea unor prevederi referitoare la dreptul de expertiză care să completeze dreptul la
informare și consultare, cheltuielile aferente fiind suportate de sindicat.
Posibilitatea ca organizațiile sindicale să formeze uniuni sindicale intersectoriale.
Propuneri cu privire la instituția reprezentanților angajaților.
Posibilitatea aderării la un CCM sectorial de către organizațiile nesemnatare
Recunoaşterea dreptului de asociere în sindicate tuturor categoriilor de lucrători, inclusiv
agricultorilor pe cont propriu, zilierilor și celor care desfașoară activități independente.
Obligarea angajatorilor de a invita la sedințe reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative sau ai angajaților, acolo unde este cazul.

26. 22. Vă rugăm să propuneți alte modalități prin care s-ar putea îmbunătăți Legea dialogului
social

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

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

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

30. 26. Cum considerați că ar putea fi intensificată cooperarea între patronate și sindicate pentru
implementarea unui dialog social constructiv?

31. 27. Până în prezent, au fost situații în care organizația pe care o reprezentați/ din care faceți
parte a colaborat cu sectorul guvernamental/ public?
Mark only one oval.
Da
Nu (continuați cu întrebarea nr. 31)
Nu știu (continuați cu întrebarea nr. 31)
32. 28. Cum apreciați rata de succes a acțiunilor/ politicilor/ strategiilor care au fost implementate
de organizația dumneavoastră împreună cu sectorul guvernamental/ public? (Considerați
egală distanța dintre intervale.)
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rată
foarte
scăzută
de
succes

Rată
foarte
bună
de
succes

33. 29. Au fost întâmpinate probleme în colaborarea cu sectorul guvernamental/public?
Check all that apply.
Da
Nu (continuați cu întrebarea nr. 31)
34. 30. Vă rugăm să precizați care au fost problemele întâmpinate în colaborarea cu sectorul
guvernamental/public

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

36. 32. Vă rugăm să propuneți câteva acțiuni specifice și programe care ar putea fi realizate
împreună cu sectorul guvernamental/public.

37. 33. În opinia dvs. cum ar putea fi îmbunătățit dialogul social tripartit:

38. - la nivel național

39. - la nivel sectorial

40. 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.
Check all that apply.
Organizația nu are nici o strategie
Are în vedere formularea unei strategii
A demarat procesul de formulare a unei strategii
Are o strategie care necesită îmbunătățiri
Are o strategie clară, adaptată

41. 35. Ați dori să faceți parte dintr-un grup de discuții în cadrul unei rețele de
socializare/platformă pe domeniul dialogului social?
Check all that apply.
Da
Nu
42. 36. În unitatea dvs. există:
Check all that apply.
Un sindicat reprezentativ
Un sindicat nereprezentativ
Nu există sindicat
43. 37. Ce tip de organizație reprezentati?
Mark only one oval per row.
Reprezentativ

Nereprezentativ

Sidicat
Patronat
Federatie sindicala
Confederatie sindicala
Administratie publica
44. 38. În ce sector/ domeniu operează organizația
pe care o reprezentați?

45. 39. Vârsta dumneavoastră
Mark only one oval.
18 – 25 ani
26-35
36-45
46-54
55-64
peste 64

46. 40. Care este ultima formă de învățământ absolvită?
Mark only one oval.
Fără studii absolvite
Gimnaziu
Şcoala de arte şi meserii (şcoala profesională)
Liceu
Şcoala de maiştri
Facultate
Masterat
Other:
47. 41. Genul:
Mark only one oval.
Masculin
Feminin
48. 42. Care este postul ocupat de dumneavoastră in cadrul organizației angajatoare în prezent
(inclusiv din administrația publică)?
Mark only one oval.
Management de vârf (superior)
Management de nivel mediu
Personal TESA/administrativ
Angajat fără funcție de conducere
Other:
49. 43. Care este postul ocupat de dvs. în cadrul organizației sindicale/ patronatului?
Mark only one oval.
Management de vârf (superior)
Management de nivel mediu
Personal TESA/administrativ
Membru
Nu este cazul
Send me a copy of my responses.

Powered by

Anexa nr. 2
Răspunsurile intrebarii nr. 3

“În opinia dvs. cum ar putea fi impulsionata

mișcarea sindicala la nivel de baza?”
Nu stiu (8)
Cu bani (10)
prin lege (2)
Slaba speranta.
Participare activa la deciziile care îi afecteaza pe cei ce îi reprezinta
Implicare corecta, fara influiente politice
Liderii de sindicat sa asculte real problemele membrilor lor si sa caute, implementeze solutii pentru
acestea
Liderii de sindicat sa fie profesioniști, din afara intreprinderii.
Prin promovarea ideii de munca și a rezultatelor obținute prin competențe. Sindicatele sa apere muncitorii
de abuzurile patronilor/șefilor.
Modificarea cadrului legal actual si incurajarea lucratorilor de a se organiza in sindicate prin campanii
sustinute prin inclusiv de guvern/guverne.
modificarea legislatiei muncii., sindicale
Modificand Legea 62
Modificarea legii dialogului social prin reducerea conditiei de reprezentativitate de la 50%+1 la 30%
In opinia mea ar trebui desfiintata
Prin stimularea pastrarii in Romania a fortei de munca.
prin solidaritate sindicala
...
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 fie controlate de patronate.De
asemenea, toate ,,facilitatile,, din legea 62/2011, se refera doar la sindicatele ,,reprezentative,, fiind 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
Liderii de sindicat sa fie 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 fi o prioritate pentru ei). Limitarea numarului de
mandate la conducerea unui sindicat (cel mult doua mandate), ca buna practica; aceasta prevedere
poate fi inclusa in statutul sindicatelor pentru evitarea 'baronizarii' liderilor.
beneficii doar pentru membri

printr-o mai buna comunicare cu salariatii si printr-un nivel ridicat de pregatire al liderilor sindicali
Modificarea Legii Dialogului Social
comunicarea drepturilor catre angajati si implicarea lor in diverse proiecte
Sindicatele trebuie sa fie 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 fi benedic pentru sindicatele de
la baza, obligatia negocierii si incheierii unui Contract Colectiv de Munca sau acord de munca. O definitie
clara a unitatii, conform directivelor europene.
prin mai multa transparenta
Prin sustinerea drepturilor salariatilor in fata autoritatilor centrale
În contextul temei cercetarii: modificarea cadrului legal de organizare și desfașurare a activitații.
Prin negocierea CCM la nivel Național
Schimbarea legi 62
prin modificarea legii 62
Revenind la vechile drepturi din legea
care a fost schimbata
Comunicare constanta și bilaterala.
prin negocierea CCM la nivel national
O legislație care sa 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
modificari de ordin legislativ
Printr o schimbare drastica a partii legislative care defineste latura sindicala
Prin modificarea legii dialogului social.

Cresterea capacitati de negociere a sindicatelor prin modificarea 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 modificarea 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.
Sa 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
modificari 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 fi impulsionata doar
daca legea se va modifica 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 multa putere.
Sa fie in crestere
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 fi impulsionata numai printr-o actiune de
Modificarea 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
Prin conlucrarea cu patronatele pt dezvoltarea sectorului respectiv, benefica in egala masura ambelor
parti.
In primul rand trebuie eliminata toata legislatia privind organizarea si functionarea sindicatelor in Romania
si trebuie ca aceasta activitate sa fie organizata numai in baza propriilor statute ( ca peste tot in lume).
Interdictiile legislative, hotarate de politicieni pentru sindicate, au condus practic la distrugerea activitatii
sindicale.
implicarea membrilor
prin modificari legislative
Toti liderii sindicali trebuiesc schimbati si inlocuiti cu persoane non politice , capabile cu o pregatire
adecvata
Prin sustinerea reala a sindicatelor in problemele angajatilor.
prin dialog eficient.prin luarea in considerare a opiniilor eficiente si oportune.
Sa se poata constitui sindicate și în unitațile cu mai puțin de 15 angajați.
Cred ca este necesara stransa legatura cu sindicatele. Aceasta se poate realiza prin intalniri periodice
regulate care sa evidentieze solutiile oferite de sindicate la problemele curente. Cu cat solutiile oferite vor
fi luate in seama si completate cu modificari pertinente si in concordanta cu legile, cu atat miscarea
sindicala va deveni mai implicata si mai interesata de functionarea dialogului si a rezultatelor lui.
Prin modificarea legii 62/2011
Prin reintroducerea Contractului Colectiv de Munca unic la nivel national
Legislație corecta fața de ambele parți.
prin schimbarea mentalitatii liderilor, care actioneaza in prezent doar in interes propriu si de grup, crearea
unui sistem de conducere colectiv si prin rotatie
alegerea unor lideri reprezentativi
Prin informarea si constientizarea tinerilor in acest sens - ideal prin programa scolara
Prin imbunatatirea legislatiei
Prin noi instrumente de negociere si criterii de reprezentare mai flexibile
Prin propuneri pertinente în interesul angajaților.
Sporirea importantei activitatii sindicale.
Cresterea puteri si mai ales alegerea unor lideri mult mai bine pregatiti professional
Selectie riguroasa a liderilor

Printr-un dialog si o colaborare reala si nu formala cum este in prezent
Prin solidaritate!
O mai buna relationare cu cei pe care ii reprezinta si adoptarea unor masuri de crestere a increderii
Cultivarea culturii drepturilor angajatilor
Depolitizare
Mai multe programe de informare a cetateniilor/ persoanelor reprezentate de sindicate. Mai multa
implicarea in viata publica si o mai buna comunicare cu populatia.
Implicare, responsabilitate, fără imixtiune politică
Prin campanii de constientizare si implicarea activa a tuturor membrilor
Prin imbunatatirea legii dialogului social
In conditiile de azi, cand societatile au un numar restrans de angajati, nu se pune problema existentei
unui sindicat. Se stie ca doar societatile care au peste 20 de angajati sunt obligate sa incheie un contract
colectiv de munca si acest lucru il fac in cele mai multe cazuri cu un â€•reprezentant al angajatilorâ€•
ales de patroni de care angajatii nu stiu nimic deoarece nimeni nu ii controleaza iar angajatii nu stiu nici
de existenta contractului de munca colectiv nici de cea a reprezentantului. Daca in scoala ar fi predat la
modul serios notiuni de dreptul muncii, in mod explicativ si practic, cred ca ar fi un pas inainte. ITM-ul ar
trebui sa faca controale serioase la nivelul societatilor mai ales ca reprezentantii salariatilor sau cei ai
sindicatului au sarcini si pe linie de SSM. Insa controalele ITM se fac FOARTE superficial si de regula
cand sunt sesizari. Ele constau in discutii cu organele de conducere (director, manager) fara a se inspecta
la locul de munca, de aceea atat drepturile angajatilor cat si problemele de SSM sunt absolut neglijate.
a) motivarea angajatilor pt a se inscrie in sindicat (multi angajati nu doresc sa fie membri datorita
ineficientei sindicatelor dar de multe ori vina nu este a sindicatului ci a structurilor de guvernare care
ignora

si

incearca

sa

tergiverseze

cererile

ce

vin

din

partea

sindicatelor);

b) motivarea membrilor de sindicat in vederea participarii la miscarile sindicale.
SA se implice cu adevArat, nu doar â€žshowâ€• la TV
Masuri pentru cresterea perceptiei sindicatelor ca reprezentativitate a angajatilor in procesele de elaborare
a legislatiei de reglementare in domeniul muncii
Efectele slabei educatii (chiar lipsa!!!) in domeniul apartenentei si reprezentativitatii sociale si ale inculturii
financiare a tuturor categoriilor sociale se pot reduce prin introducerea in scoala a unor lectii, bazate pe
exemplificari practice comparative, in anii terminali de formare profesionala(scoala profesionala, liceu,
facultate). Presiunea permanenta a statului asupra angajatorilor prin autoritatile de control si costurile
indirecte ridicate cu forta de munca tensioneaza si mai mult relatia patronate/sindicate. Solutiile vin tocmai
din dialogul social, care, in ultimii ani a devenit si mai formal.
prin informarea angajatilor
Schimbarea sefilor
Prin cresterea gradului de implicare in actiuni, prin cresterea interesului fata de angajat si desprinderea de
domeniul politic prin cresterea independentei

Sindicate la nivel de ramura pentru IMM
Inlocuirea sefilor de sindicat cu mentalitati comuniste si mafiote cu tineri competenti si cinstiti.
Liderii sindicali sa NU FIE IMPLICATI POLITIC, nici ei si nici prin rude de gradul 1,2,3, in structuri de
afaceri cu firmele apartinatoare sau colaboratoare.
nu vad cum
corupția și slugărnicia din structurile de conducere
Prin actiuni de masa, campanii de informare
Nu stiu
pachet legislativ modificat
Prin implicarea tuturor participantiilor la dialog(implicarea reala)
sa li se ofere membrilor de sindicat si mai multe beneficii decat au acum, de ex alte tipuri de bonuri de
vacanta sau frecat menta
prin alegerea unor lideri competenti si dedicati. in ordinea aceasta.
Lideri carismatici cu implicate reala
nu trebuie miscare sindicala
Genetic.
factorul uman
Mai mult interes din partea liderilor de sindicat.

Anexa nr. 3
Intrebarea nr. 11. Cum ar putea fi îmbunătățită reprezentarea în negocierea
contractelor colective de muncă (CCM)?
Nu stiu (4)
Legea62 modificata (2)
Coborarea pragului de reprezentativitate la nivel de unitate la 35% si la nivelul sectorului de activitatela la
5%. (2)
prin lege (2)
Este buna cea existent.
Punere în practică
fara alte implicari
Reducerea pragului de reprezentativitate de la 50+ 1%
Modificarea conditiilor de reprezentativitate.
aplicarea erga omnes a CCM negociat de parteneri reprezentativi
Modificand conditiile obtinerii reprezentativitatii, in sensul participarii fiecarei 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
La nivel de unitate oligatie de negociere si incheiere negociere CCM si prin acoperirea tuturor categoriilor
de reprezentanti ( sindicate representative /nereprezentative/ reprezentanti ai salariatilor) - limita de

participare 1-3 din fiecare categorie. Sau delegare reprezntativitate prin afiliere la federatie pentru
negociere la nivel de unitate. La grup de unitati, eu as schimba in titulatura in grup de intreprinderi si as
defini ce in inseamna intreprinderea - cu 1-5 angajati, 5-15, angajari, peste 15 angajati, Deasemenea
pragul de reprezentativitate pentru sa fie schimbat. La nivel de sector de activitate, as da o definitie clara
a ce inseamna sector de activitate, deasemenea trebuie specificat ca pe fiecare 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 modificarea 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 fie 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 neafiliati la sindicat
reducerea pragului de reprezentativitate
modificarea 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
Alegerea oamenilor
Consiliere juridica

La nivel de unitate din partea angajatorului nu este bine definit cine reprezinta angajatorul. Ar puta stabilit
ca persoanele imputernicite care figureaza 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
Coagularea mai puternica in org patronale si sindicale.
Prin aparitia comitetelor de intreprindere cu alegeri sociale la fiecare 2 ani, si cu posibilitatea de a decide
intern cine negociaza CCM.
lege
Obigativitatea semnarii CCM de toate organizatiile(patronat, sindicat si reprezentantii salariatilor) acolo
unde sindicatele nu sunt reprezentative, nu doar de doua din ele.
Participarea la negociere doar a sindicatului reprezentativ la nivel de societate
Corectarea legii 62/2011
alegerea persoanelor competente
Scazuta la 35%
micsorarea procentului obligatoriu de salariati
prin micsorarea numarului de angajati care pot constitui sindicat de unitate
prin accesul angajatilor din IMM la masa negocierilor
Reprezentarea sa fie asigurata de persoane bine pregatite in acest domeniu.
Reprezentantii sindicatelor sa fie bine pregatiti si eventual asistati de specialisti
Participarea tuturor partenerilor sociali la negocieri, prin reprezentare
Prin accesul a cât mai multor membri ai organizațiilor.
Printr-o protectie (formala si informala) suplimentara a partilor interesate direct / reprezentanti, in primul
rand. Implicarea formala si informala suplimentara a confederatiilor sindicale.
Corelare prin act normativ a reprezentativității cu domenii de activitate
Scaderea pragului de reprezentativitate
nu cunosc
Imbunatatirea si respectarea legii
prin discutii deschise cu angajatii
Intarirea prevederilor legale in domeniu
Contractele colective sunt la ora actuala un apanaj al domeniilor cu angajati bugetari si foarte putine ale
firmelor private. deci e discutabil rolul lor.

Anexa nr. 4
- Intrebarea nr. 12. Cum ar putea fi îmbunătățite următoarele aspecte legate de
conflictele colective de muncă: declanșarea, reprezentarea, monitorizarea
prin lege (3)
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 finalizat legal.
modificarea legii dialogului social in privinta conflictelor corelat cu reprezentativitatea
Perticiparea obligatorie a angajatorilor/reprezentantilor acestuia la discutiile anterioare declansarii
conflictelor de munca.
.
Interdicția declanșării conflictului 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 fi săvârșite de angajatori.
stabilirea unor etape clare de parcurs pana la declansare
Oricand este nevoie si nu mai este eficienta negocierea
sa se poata declansa conflict 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 conflictilui. Partile sa fie obligate sa accepte propunerile, sau sa mai fie 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 fi declanșat conflictul 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 fi declansata in orce moment daca nu sunt respectate prevederile legale, ori cele ale
contractului colectiv de munca.
nu este cazul

Greva sa poata fi declansata in orce moment daca nu sunt respectate prevederile legale.
simplificarea procedurilor
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 conflictul colectiv de munca (art. 164) - contractul
colectiv de munca nu poate fi denuntat unilateral (art. 153 alin (1) - litigiile in legatura cu executarea,
modificarea sau incetarea contractului colectiv de munca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti
(art.153 alin (2).
declansarea conflictelor sa se poata face oricand, sa nu fie legate de inexistenta CCM-ului. Procedurile
de declansare sa fie simple, de genul sa existe doar obligativitatea anuntarii patronatului cu 24 de ore
inainte de declansarea lui. In actuala legislatie, patronatul ataca greva ca fiind 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 fi 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 fi declansata in momentul in care CCM nu este respectat.
Sa se facă în urma a 3 negocieri esuate
relaxarea legislatiei cu privire la declansarea conflictelor colective de munca, eliminarea restrictiilor cu
privire la sustinerea intereselor angajatilor in afara perioadei negocierilor CCM, introducerea posibilitatii
declansarii unui conflict colectiv daca contractul colectiv de munca nu este respectat.
sa fie pusa in practica dupa ce se face dovada ca au exisat negocieri esuate
Nu stiu, nu face obiectul
Organizatiiile sindicale care conving cel putin jumatate plus unu dintre salariati sa declanseze conflictul.
comunicare
Cu acordul membrilor de sindicat
Procedura declansarii conflictului de munca actuala este foarte grea, uneori imposibila

corectarea legii 62/2011
negociere reala anterioara
Sa se poata realiza pentru mai multe situatii, inclusiv pe perioada valabilitatii unui CCM, în cazul
negocierilor salariale anuale sau in caz de nerespectare a drepturilor colective de catre angajator.
sa aiba loc dupa un numar de negocieri esuate
dupa incercarea de rezolvare a problemelor care pot duce la decansarea conflictului prin mediere
O detaliere mai ampla a conditiilor de declansare a conflictelor colective de munca.
Evitarea manifestarilor spontane prin dialog
La simpla voință a organizației.
Protectia formala si informala avertizorilor si a liderilor.
La incalcarea unul drept colectiv
nu cunosc
informarea angajatilor privitor la drepturile acestora si la legislatie
Simplificarea procedurilor

–

reprezentarea

prin lege (3)
Sindicatele să asume și să reprezinte pe cei aflați în grevă
fara observatii
sa existe posibilitatea declansarii conflictului de munca pe puncte de lucru si nu doar la nivelul intregii
companii
.
In cadrul comisiilor de conciliere, pe langa reprezentantii sindicatului reprezentativ, sa fie numit si un
reprezentant al salariatilor.
coborata la 33%
un procent mai mic la realizarea sindicatelor
reprezentant unic la nivel organizatoric
definirea unitatii/ intreprinderii si diminuarea pragului de reprezentare. argument conflictele sunt de mai
multe tipuri, locale, regionale, nationale. 1 Intreprinderea/compania/firma/alta forma de organizare are
angajati in fiecare judet al Romaniei, aceea este o intreprindere nationala. 2
Intreprinderea/compania/firma /alta forma de organizareare angajati in cateva judete, aceea este o
intreprindere judeteana 3 ntreprinderea/compania/firma 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 conflictele
colective de muncă.

Reprezentativitate la nivel de Federație
sa fie minim 1/3 din numarul de angajati
reprezentativitate la nivel de federatie
Reprezentarea sa poata fi facuta de sindicate, chiar daca acestea nu sunt reprezentative.
mai mult profesionalism la nivelul reprezentantilor
Reprezentarea sa poata fi facuta de sindicate.
jumatate din numarul membrilor de sindicat
Orice sindicat sa poata declansa conflict de munca. Daca este in stare s-o faca, atuci sa aiba acest drept!
Sa fie recunoscuta
Unei terțe persoane,din afara colectivului.
Reducerea numărului de membri necesari pt înființarea unui sindicat la nivel de unitate
Lucratori sa poata fi 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
Nu stiu, nu face obiectul
Sindicatele, in cazul actual.
colaborare
Peste 50%
Sindicatul reprezentativ din unitate sa negocieze
corectarea legii 62/2011
persoane competente
jumatate plus unu pentru declansare conflicte
Cat mai langa posibila de ambele parti
Prin eliminare pragului deoarece in legislatia europeana nu există
30% din membri.
Protectia formala si informala liderilor si a participantilor
Scaderea pragului
nu cunosc
pregatirea si informarea liderilor din unitati cu activitate similara in domeniu
Delegare

- monitorizarea
prin lege (3)
Prin prevederi legale, de catre inspectoratele teritoriale de munca. (2)

corecta
Să fie efectuată de reprezentanții Ministerului Muncii
fara observatii
partenerii sociali sa fie 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 fiecare nivel un sistem de raporatre al coflictelor care sa fie public, cu
rezultatul fiecarui conflict colectiv de munca. In acest fel diminuam abuzurile angajatorilor.
prin consultari
Sistem standard de raportare care să includă și punctele de vedere ale părților pe măsura desfășurării
conflictului.
Publicare și colaborare cu mass media
publicare si colaborare cu mass media
nu este cazul
comisia de monitorizare sa cuprinda componenti ai fiecarei categorii de personal
Daca va referiti la monitorizarea conflictului 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 conflicte de munca au fost dupa 2011, consider ca cei care
monitorizeaza aceste conflicte colective de munca, au cam somat!
Negociere între părți
Monitorizarea celor de la forțele de munca.
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 conflicte si greve, precum si la ratiunile care au stat la baza
declansarii lor.
Incheierea de contracte colective de munca si urmarirea si raportarea conflictelor de munca
Nu stiu, nu face obiectul
Sindicatele.
implicare
Prin grupele sindicale
ITM-ului sa i se dea atributii clare si cu sanctiuni in ceea ce priveste intreg procesul Contractelor Colective
de Munca

corectarea legii 62/2011
sprijin din partea presei
In conditiile in care statul poate juca un rol de mediator intre partile aflatein conflict
Implicarea autoritatilor cu atributii in domeniu.
Urmarirea masurilor rezultate din consultation permanenta
Un grup restrâns format din membrii patronatului și sindicatului.
Protectia formala si informala liderilor si a participantilor
organism extern organizației
utilizarea procedurilor de solutionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj etc.
Evaluare impact prin sistem de indicatori revizuiti periodic

Anexa nr. 5

Întrebarea nr.

13. Vă rugăm să propuneți câteva măsuri prin care s-ar putea

realiza întărirea administrativă a sindicatelor în negocierile cu ceilalți parteneri
sociali.
prin lege (3)
calitatea reprezentarii
obligarea prin lege la negocieri pe trei nivele
legea sa impuna punerea la dispozitie a documentelor financiar-economice ale companiei in negociera
CCM, intarirea dreptului la informare si consultare a angajatilor, dreptul sindicatelor de a beneficia 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
Modificarea Legii 62?2011
Infiintarea 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 financiar 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 sm
consolidarea unei pozitii care sa aduca protective liderilor de sindicat
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 fie 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 conflictele colective
de munca, profesionalizara liderilor.
legislative si organiatorice
Nu stiu, nu face obiectul
1.Reformarea organizarii sindicale.Formula cu trei paliere de reprezentare nu mai corespunde nevoilor
actuale. 2.Reformarea fluxului financiar al sindicatelor. 3."Democratizarea" statutelor sindicatelor.
neimplicare politica a liderilor
Sa se impuna semnatura reprezentantului sindicatului pe CCM
Scoaterea acestuia din unitate si infiintarea lor pe criterii de zona de activitate (comert, industrie, servicii
etc)
Modificarea legii 62/2011
nu este nevoie
acordarea de consultanta juridica, medierea conflictelor de munca
Reprezentantii sa fie foarte bine pregati
Cadru legal cuprinzator si clar, protectie formala si informala.

Existenta partenerilor
nu cunosc
participarea sindicatelor in consiliile de administratie; hotararile consiliului de administratie sau ale altor
organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social comunicate
obligatoriu in scris sindicatului, in termenul prevazut de lege; delegarea de reprezentanti care sa le asiste
ori sa le reprezinte interesele in relatia cu angajatorii sau organizatiile acestora.
Cresterea gradului de implicare in analiza deciziillor.

Anexa nr. 6

Intrebarea nr.

18. În opinia dvs. cum ar trebui să fie protejați membrii din

conducerea organizațiilor sindicale?
Sa aiba imunitate pe timpul mandatului si 2 ani dupa.
Nu au nevoie
indemnizati
DA
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 fie restrictionata , limitata sau
influentata activitatea sindicala .Aceste persoane sa fie protejate atat pe timpul mandatului lor cat si o
anumita perioada dupa terminarea mandatului.
Nu ar trebui protectie speciala
Protectia impotriva modificarii 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 fie 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 fie 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

Modificarea 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, suficient.
imunitate 2 ani dupa expirarea mandatului
Legal
sa le fie 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 suficient 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 fi concediati, indiferent de motiv.
O lege dedicată membrilor din conducere
Prin acte semnate de ambele părți,stabilite și negociate.
Maxim
Stabilitatea locului de munca
Independenta salariala
Imposibilitate de a fi 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
Sunt protejati.
Protectia sa vina din statutul organizatiei.
conform vechiului art. 60 lit. g din Codul muncii
conform vechiului art.60 lit. g din Codul muncii declarat neconstitutional
conform vechiului art.60 lit.g din Codul muncii declarat neconstitutional

Prin Lege
Exista un fel de protectie, dar in cazul abuzurilor angajatorului nu sunt prevazute sanctiuni
sa nu depinda de patron
Modificarea unilaterala sau incetarea raportului de munca sa se poata realiza numai cu acordul scris al
organului de conducere al Sindicatului respectiv.
nu poate fi concediat, decat pe considerente ce tin de profesia pentru care a fost angajat
stabilitate loc demunca
imunitate in ceea ce priveste activitatea sindicala
Obligativitatea ca sa desfasoare doar activitate sindicala fara alte activitati in cadrul societatii care au
peste 100 de angajatl
Nu trebuie protejati excesiv. Ei pot raspunde disciplinar, material, penal sau contraventional ca si restul
salariatilor pentru activitatea desfasurat ca salariati. Activitatea sindicala sa se supuna regulilor specifice,
bine stabilite
Imposibilitatea concedierii.
Formal si informal.
inamovabilitate
nu cunosc
Sa nu poata fi concediati decat in cazuri grave de incalcare a CCM.
prin lege
In nici un fel - sa isi asume
Prin asigurarea conducerii din exterior, evitandu-se astfel conflictele generate de relatia de subordonare
de ce sa fie protejati ?

Anexa nr. 7
Intrebarea nr. 22. Vă rugăm să propuneți alte modalități prin care s-ar putea
îmbunătăți Legea dialogului social
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 fie 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.
Clarificarea obligatiilor reciproce si stabilirea unor indicatori care sa cuantifice neindeplinirea acestora.
Trebuie modificata in totalitate.
Angajarea liderului de sindicat ca delegat sindical
punerea acesteia in acord cu prevederile internationale
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
Modificarea legislatiei in vigoare
Obligatii extinse de informare si consultare, cu termene de raspuns in scris dupa informare.
consultari
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
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 modificatoare, 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 modificatoare.
Nu am.

- Disparitia institutiei "reprezentantii salariatilor" - Sa nu existe obligativitatea negocierii CCM. Sindicatul
care este in stare sa negocieze si sa semneze CCM, s-o faca. - Negocierea CCM pe sectoare de
activitate si CCM Unic la Nivel National - Debirocratizarea infiintarii 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 modificarea legislatiei.
O lege mai favorabilă sindicatelor pt a-si putea apăra membrii
Implicarea federatiilor in elaborarea normelor de modificare 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
Nu stiu, nu face obiectul
Legea trebuie abrogata urgent.
lege
am facut propunere la Ministerul muncii
am facut propunei Ministerului muncii
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social să nu mai fie prezidat de premier, ci de un reprezentant al
SGG. Întărirea rolului comisiilor de dialog social județene/mun. București.
Sa dea mai putina putere patronatelor
Modificarea in totalitate a procedurilor declansarii conflictelor colective de munca
Modificarea legii 62/2011
ministerele sa tina cont de dorinta patronilor romani
Reintroducerea contractului colectiv de munca la nivel national
Schimb de bune practici cu tarile din UE
Respecterea legii cu adevarat nu doar ca o obligatie
A se vedea lucrari de specialitate: ticlea, ....
Înființarea tribunalelor muncii, în cadrul tribunalelor județene, care sa judece în primă instanță conflictul
de muncă și greva. Completul de judecată ar trebui să fie compus din cei doi asistenți judiciari, unul din
partea sindicatelor și unul din partea patronatelor. Calea de atac ar trebui judecata tot în cadrul
tribunalelor județene, de un complet format dintr-un judecător și 2 asistenți judiciari, cu vechime de cel
puțin 15 ani ca asistenți judiciari, pentru a evita cheltuielile mari pentru părți cu deplasarea la Curtea de
Apel, care de multe ori este în alt județ.
cadru formal real, nesimbolic
o mai puternica informare a angajatilor cu privire la drepturile si indatoririle sindicatului
Introducerea notiuniide salar orar.

Anexa nr. 8
Intrebarea nr. 23. Vă rugăm să propuneți modalități prin care s-ar putea
îmbunătăți monitorizarea relațiilor colective de muncă.
O implicare activa si impartiala a ITM-urilor in monitorizarea nivelului de exercitare a libertati sindicale, la
nivelul angajatorului. (2)
prin lege (2)
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 verificare 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 fiecarui angajator/sindicat/patronat de transmite a
informatiilor catre ITM, Min Muncii si publicarea pe site-uri oficiale
consultari
Proceduri standardizate de monitorizare a variabilelor esențiale. Cercetări periodice.
nu este cazul
inasprirea contraventiilor acordate de ITM uri,pentru lipsa CCM ului valabil dintr o unitate
crearea unor sisteme electronice integrate cu acces dublu/patronate sindicate
Intensificarea controalelor de catre ITM.
o mai buna comunicare
Nu ma intereseaza monitorizarea relatiilor de munca. Si asa conflictele 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 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.
Prin semnare CCM
o implicare legala si impartiala a ITM-urilor, pentru a verifica exercitarea libertatii sindicale.
Creștere grad transparență și informare
Colectarea de date statistice sistematice cu privire la dialogul social.
sistem informatic de raportare

Nu stiu, nu face obiectul
ITM are toate parghiile dar trebuie sa primeasca "unda verde"de la politic.Daca jumatate dintre salariatii
ITM ar fi desennati de patronate si sindicate lucrurile s-ar rezolva rapid.
lege
Sa se modifice legea, apoi discutam despre monitorizare
Sarcini precise date ITM-ului privind incheierea CCM si respectarea aplicarii lui cu sanctiuni severe atunci
cand se constata incalcarea lui
Modificarea legii 62/2011
dialog real
Largirea competentelor Inspectoratelor Teritoriale de Munca, astfel incat orice incalcare a drepturilor
colective sa poata fi verificata si sanctionata direct. ITM-ul ar trebui sa poata da dispozitii obligatorii
angajatorului in aceasta materie, evitand astfel necesitatea de a intenta actiuni in justitie pentru fiecare
incalcare a drepturilor colective.
Crearea unui mecanism in sistem informatic de raportare catre ITM si Min Muncii
Prin semnarea CCM LANIVEL NATIONAL
Inplicarea institutiilor cu atributii in domeniu.
Crearea unei structuri la nivel national specializata cu puteri de decizie nu in cadrul ITM urilor poate in
cadrul justitiei
asistenta de specialitate, profesionala, nepartinitoare, independenta
organizații externe
inspectii
formare profesionala intensiva, informarea in timp real cu privire la cercetarea in domeniul de activitate
Introducerea salariului orar.
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Intrebarea nr.

24. Vă rugăm să propuneți modalități prin care s-ar putea

îmbunătăți generarea de informări referitoare la relațiile colective de muncă.
consultari
Campanii dedicate. Pregătire specifică în cadrul formării inițiale.
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.
infiintarea de platforme informationale destinate salariatilor unei unitati
Acelasi raspuns ca la intrebarea 23.
Publicarea CCM pe site îl ITM
Elaborarea in fiecare an aunui raport privind starea dialogulu social, de catre ministerul de resort.
Îmbunătățit DS bipartit
Publicarea unui buletin statistic lunar/trimestrial.
dialogul social bipartit
Nu stiu, nu face obiectul
Informatii exista dar nu ai ce face cu ele, nimeni nu se sinchiseste de rezolvare.
lege
Impunerea prin lege ca patronatele sa informeze periodic salariatii despre situatia reala a organizatiei
O buna colaborare si informare reciproca din partea partenerilor sociali
Modificarea legii 62/2011
informatizarea
Posibilitatea de sanctionare a angajatorului in cazul nerespectarii obligatiei de informare
rapoarte semestriale
platforme online
Platforma online pe site-ul ITM
comunicare corespunzatoare, operativa, in timp real/corespunzator, la nivelul tuturor partilor intersate
nu cunosc
platforme on-line de informare si relationare
Buletin informativ lunar cu date de la itm, mmuncii etc
Salar orar.

Anexa nr. 10

Intrebarea nr.

25.

Care considerați că sunt cele mai potrivite modalități de

formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice?
Prin itermediul federatiilor sindicale. (2)
Dezbateri publice (2)
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
politicile publice sa fie 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
In CES.
Dialogul public transparent.
referendum

referendumul
referedumul
Intruniri si informari permanente cu factorii decizionali ai Administratiei Publice locale si centrale
dialog anterior intre public si privat
consultarea reprezentantilor mediului privat
parteneriate patronate-sindicate care sa elaboreze aceste poltici publice alternative
Social media,publicitatea,
nu pot sa ma pronunt
identificarea nevoilor sociale legate de domeniul respectiv de activitate, deodata cu accesul la
comunicarea publica a profesionistilor
Consultarea factorilor implicati/afectati si elaborarea unei ierarhii prioritare cu colaborarea unor cercetatori
specialuzati pe domeniul politicii

Anexa nr. 11
Intrebarea nr.

26. Cum considerați că ar putea fi intensificată cooperarea între

patronate și sindicate pentru implementarea unui dialog social constructiv?
Intalniri periodice si ori de cate ori una din parti solicita.
moodificarea legii dialogului social,
dezvoltarea culturii dialogului social prin sistemul de invatamant
Prin transparenta
Patronatele sa fie unite, iar sindicatele sa fie 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 fiecarui an a unul plan de dezvoltare/rezolvare/inovare in
fiecare 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
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.
Prin identificarea 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
In CES.
Cat exista paravanul legilor acest dialog nu va exista.
prin organizarea de intalniri formale institutionalizate
prin institutionalizarea unui dialog social permanent
prin legiferarea unui dialog social institutionalizat periodic
În locul unor verificări ridicole/abuzive ale organelor de control, mai utilă ar fi o activitate de îndrumare a
celor din Ministerul Muncii, realizată prin participarea - o dată pe lună - la ședința unei comisii/subcomisii
de dialog social, organizată în fiecare unitate.
Exista cooperare?
Informarea si respectul reciproc
Implicarea ambelor părți în corectarea legislației în domeniu
prezentarea situatiei economice reale
prin cresterea importantei - rolului dialogului social bipartit
Prin cresterea rolului Dialogului Social Bipartit
Comisii comune permanente
Printr-un dialig real si nu formal ca acum
nu pot sa ma pronunt
nu cunosc
identificarea intereselor comune, diversificarea actiunilor comune, proiecte care implica in actiuni comune
reprezentanti din ambele grupari
Implicarea comuna in actiuni in domeniul social si pe piata muncii, nu numai cu precadere in cele de
negocieri ci si in analiza si prognoza
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Întrebarea nr.

30. Vă rugăm să precizați care au fost problemele întâmpinate în

colaborarea cu sectorul guvernamental/public
Au fost formale și fără un rezultat concret
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
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 finalitate, lipsa raspunsurilor concrete, amanarea sine die, a orcarei decizi.
Discutii sterile.
Lipsa

de

interes

real

din

partea

unor

functionari/anagajti

din

sectorul

public,

personal

insuficient/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 fiecare data cand
reprezentantul guvernului era schimbat. Aveam de fiecare 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
Lipsa de implicare si de responsabilitate a oficialilor guvrnamentali dublata de multe ori si de lipsa de
cunostere si de profesionalism a ministrilor .
lipsa unui mandat din partea reprezentantilor guvenamentali
lipsa dialogului
lispa mandatului reprezentantilor guvenamentali
lipsa unui mandat clar al reprezentantilor guvernamentali
Lipsa de transparență a guvernanților. Imposibilitatea de a realiza un dialog, dat fiind că acei puși în
funcții le știu pe toate, de la cei care i-au pus acolo.
incoerenta actelor guvernamentale
Lipsa de colaborare de reacție
nu respecta legea dialogului social
lipsa fondurilor publice
birocratia
lipsa transparentei in comunicare
mimarea Dialogului Social
Reticenta la a a respecta unele reglementari
Foarte multe
Sindicatele nu sunt bagate in seama si atunci cand totusi au loc intalniri si se iau hatarari acestea nu sunt
aplicate
Participarea insuficienta si interesul scazut din partea organizatiei de care apartin
Cretinism guvernamental
Comunicare ineficienta
birocratia si desele schimbari guvernamentale
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Intrebarea nr.

31. Vă rugăm să propuneți câteva idei pentru soluționarea

problemelor în colaborarea cu sectorul guvernamental/public.
Sa respecte calendarul intalnirilor si sa se resolve problemele solicitate.
Activa și concretă
intarirea rolului comisiilor de dialog social de la toate nivelurile
intalniri trimestriale cu ministerul muncii a fiecarei 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.
Infiintarea unui departament in cadrul M Muncii prin care sa treaca toate spetele legate de legislatia
muncii sau problemele leate de munca . Acest departament sa fie intermediar intre angajati /sindicate si
toate ministerele de resort astfel incat raspunsurile oficiale sa fie 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 modificare,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 am
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 definirea in legislatie a arilor de competenta
pentru rezolarea problemelor, ce revine fiecarui minister, respectiv departament.
incheierea unui pact social partenerial
Termene procedurale de rezolvare a problemelor sesizate si definirea in legislatie a arilor de competenta
pentru rezolarea problemelor.
dialogul
Promovarea dialogului si colaborarii, schimb de expertiza
Dialog social real la nivel de sector de activitate. Cu organizatii sindicale si patronale federative care sa
fie sustinute financiar de catre guvern cu obligatia acestora de a colabora in schimbul sustinerii
financiare.
Mai mult timp alocat pt discuțiile cu federațiile
Întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor.
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
Intarirea rolului CDS la nivel de ministere. Lipsa obtinerii avizului CDS sa intarzie legiferarea proiectelor in
cauza.
Sa acceada la guvernare doar oameni pregatiti profesional si OAMENI.
legalizarea unui dialog institutionalizat permanent
colaborare stransa
mandat clar pentru reprezentantii guvernamentali
legiferarea unui dialog institutionalizat permanent
Orice angajare, în sectorul public, să se facă în urma dialogului social, cu consultarea/avizul tuturor
partenerilor sociali.
consultarea publica inainte de a se lua hotarari ce afecteaza o mare masa de salariati
respectarea legislației în domeniu
sa respecte prevederile legii care face obiectul prezentei cercetari
alocarea de resurse reale suficiente de catre guvern
obligativitatea de cvorum pentru sedintele comisiilor de dialog social
redefinirea informatiilor de interes public si largirea gradului de acces la acesteinformatii
Obligativitatea dialogului inainte de orice initiativa chiar ordonantele de urgenta

nu pot sa ma pronunt
Sanctiuni reale
analiza prealabila a problemelor care reclama rezolvare, studiul situatiilor asemanatoare care au fost
solutionate, abordarea temeinica a tehnicilor de negociere, cunoasterea politicilor publice in domeniu
Ministrii profesionistibsi sanatosi la cap
Respectarea termenelor, fluidizare legislatie, intarirea comunicarii
marirea vitezei de reactie
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Intrebarea nr.

32. Vă rugăm să propuneți câteva acțiuni specifice și programe

care ar putea fi realizate împreună cu sectorul guvernamental/public.

Campanii de informare si promovare a beneficiilor unui dialog social concret si echilibrat. (2)
Alinierea legislativă
Intilniri periodice
modificarea 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 eficiente de organizare bazat pe principiul eficientei. Programe de limitare a
cheltuielilor bugetare clientelare. Identificarea 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 finantate din fonduri publice
Impementarea unor programe specifice 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
pact social partenerial
intalniri sectoriale
- Modificarea 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.
Reducerea impozitelor, acordare de gratuități.

Proiecte europene
Promovarea beneficiilor unui dialog social solid, prin campanii de informare.
imbunatatirea legislatiei ce priveste piata muncii
Proiecte de instruire/educare comune.
1.Programe de dezvoltare durabila a sectoarelor industriale de succes . 2.Strategii si politici industriale
nationale.
program de declansare a unui dialog social institutionalizat
dialog social institutionalizat permanent
participarea activa a partenerilor sociali la orice nivel pentru luarea hotararilor (sanatate, educatie,
securitatea muncii)
respectarea legii
autorizarile si verificarile sa fie facute in sistem public&privat
intalniri periodice pe teme concrete
Timpul acordat initiativelor dialogului sa fie marit
comitete eficiente de dialog social, cu discutii mediate pe teme precise, cu rezolvare eficienta
intalniri regulate intre specialisti, desemnarea unui grup reprezentativ sau din grupul sindical pentru
relatia cu sectorul guvernamental/public
Parteneriate pentru elaborare programe

Anexa nr 15

Intrebarea nr.

33. În opinia dvs. cum ar putea fi îmbunătățit dialogul social

tripartit
Sa se rezolve problemele solicitate.
Participare
Intilniri oneste
Să fie dialog și nu monolog
seriozitate din partea celor trei actori
Realizarea efectiva a acestuia
nu stiu exact ce se intampla acolo asa ca nu ma pot pronunta
prin calitatea participantilor
clarificare in obligatii si drepturi
consultare a practicienilor din domeniul jurisdictiei muncii
prin seriozitate si competenta
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 calificată.
nu este cazul
Lasata deoparte lupta ptr puere si sa se faca ceva concret si benefic 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 calificata
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 modificari legislative,
modificari 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 fi mult prea ocupati ca sa
recupereze banii pe care i-au cheltuit pentru ca sa mai fie atenti la subtilitati de genul "dialog social".
Calitatea partenerilor sociali
Consultarea permanenta si nediscriminatorie a partenerilor sociali.
Nu stiu, nu face obiectul
Dialogul tripartit este o "gaselnita" romaneasca de a mintii pe toata lumea.Trebuie desfiintat.
prin organizarea de intalniri periodice obligatorii
Sa fie tripartit
trecerea la toate nivelurile, de la un dialog social mimat la un dialog social adevarat
Legislație există nu este respectată
intalniri periodice pe teme concrete
Desigur, dialog real si fara oportunişti
nu pot sa ma pronunt
sa devina real
Intensificare colaborate
guvernul sa nu mai fie participant direct ci sa ia nota si sa aplicere recomandarile CES
nu mai citeste nimeni
- la nivel național
Calendarizarea intalnirilor. (2)
prin lege (2)
Sa se rezolve problemele solicitate.
dialog onest
Dialog concret
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 influenței 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 firul 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
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
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 intensificarea acestuia
Sa fie tripartit
Repectarea legii
intalniri periodice pe teme concrete
grafic de intalniri trimestriale
prin activitati si intalniri cu rezultate in piata muncii
intensificare
nu cunosc
sa devina real
legiferarea
Intensificare colaborare

- la nivel sectorial

prin lege (3)
Da (2)
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
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 fiecare sector profesional
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.
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!
Afișare 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 intensificarea acestuia
Conlucrare pe temele vitale ale sectorului.
Sa fie tripartit
Modificare legislație
intalniri periodice pe teme concrete
in prezent nu exista
intensificare
nu cunosc
sa devina real
responsabilizarea fata de rezultatele obtinute in urma negocierilor
Imbunatatirea comunicarii

