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Austria:  

Relaţii de muncă  

Negociere  colectivă 

Cele mai importante nivele de negociere colectivă pentru stabilirea remuneraţiei și a timpului de 

lucru  

În Austria, încheierea de contracte colective este, în esență limitată la sectorul privat. Aceste acorduri 

sunt negociate, aproape fără excepție, la nivel multi-angajator sectorial. Acordurile colective au un 

caracter obligatoriu și rata de acoperire se situează între 98% și 99%. 

Extinderea acordurilor colective 
Legiuitorul a prevăzut o procedură oficială numită ordin de extensie (Satzungserklärung), prin care un 

acord colectiv (sau o parte din el) poate fi extins pentru a include relațiile de muncă care, în esență, 

sunt de aceeași natură şi nu sunt acoperite de un acord. Ordinul de extensie este emis de Consiliul 

Federal de Arbitraj (Bundeseinigungsamt), la solicitarea unei organizații a angajatorului sau a 

angajatului care are competenţa de a încheia acorduri. În practică, o astfel de procedură este relativ 

neobișnuită, deoarece există doar câteva domenii de ocuparea forței de muncă, care nu sunt acoperite 

de un contract colectiv. 

Principalele mecanisme de coordonare în negocierea salariilor 
În Austria, negocierea salariilor este doar marginal influențată de consultările tripartite. Cu toate 

acestea, este puternic coordonată în întreaga economie. Acest lucru se datorează faptului că predomină 

o practică de "negociere model", bazată, în procesul de negociere globală, pe rolul de lider al industriei 

prelucrării metalelor. În ciuda acestui grad ridicat de coordonare a negocierii, sistemul de negociere 

colectivă din Austria nu este un caz de concertare centralizată, tripartită a salariilor. Acest lucru este 

reflectat printr-un grad ridicat al inegalităților salariale între sectoare, statutul de gen și de angajat, 

precum și prin flexibilitate.  

Principalele tendințe în negocierile colective 
În Austria, s-a observat o tendință de "descentralizare organizată" a negocierii contractelor colective 

începând cu sfârșitul anilor 1980. Acest lucru înseamnă că părţile cu un nivel mai ridicat de negociere 

au descentralizat, în mod deliberat sarcinile de negociere, spre un nivel inferior - în special în ceea ce 

privește orele de lucru și, cu o oarecare întârziere, remunerarea variabilă -, dar au menținut controlul 

de negociere asupra nivelului inferior. De exemplu, unele acorduri colective includ  așa-zisa "clauză 

de delegație", care lasă reglementarea problemelor definite în mod explicit celor de la nivel de 

companie - adică management și consiliul de întreprindere. 

Alte aspecte în contractele colective 
În Austria, negocierea contractelor colective se concentrează în principal pe aspecte cantitative, cum ar 

fi remunerația și timpul de lucru. Aspectele calitative - cum ar fi formarea și perfecționarea 

profesională, organizarea muncii și alte aspecte ale utilizării forței de muncă – au doar o importanță 

minoră. Multe dintre probleme ţin de domeniul  de reglementare la nivel de co-determinare, prin 

urmare, și drepturile de consultare ale consiliilor de întreprindere. Problemele de formare sunt, în 

special, de competența sistemului legal de formare profesională, în cazul în care partenerii sociali sunt 

puternic implicați - de exemplu, prin intermediul AMS la nivel instituțional și prin consultare în 

procesul de elaborare a legislației 

Accent pe aspectele de formare și învățare continuă 
Problemele de formare și învățare pe tot parcursul vieții sunt abordate în negocierile colective doar 

într-o măsură foarte limitată (a se vedea mai sus). Cu toate acestea, unele contracte colective - de 

exemplu, cel privind prelucrarea metalelor – asigură, timp de o săptămână, un concediu pentru formare 

profesională plătit, pentru pregătirea înainte de examene (AT0711029I). 

Accent pe egalitatea de gen în cadrul negocierilor colective 

Deși anumite sindicate profesionale, cum ar fi GPA-DJP și GMTN, au pus în aplicare planuri 

cuprinzătoare de integrare a dimensiunii de gen sau au adoptat direcţii de negociere colectivă de gen 

integrate, aspectele legate de egalitatea de gen sunt fie absente, fie nu figurează în mod vizibil în 

acordurile colective. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/11/articles/AT0711029I.htm
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Conflict de muncă 

Frecvenţa grevelor 

Frecvența și amploarea conflictelor industriale au fost extrem de scăzute în Austria în ultimii ani. 

Începând cu anul 2005, nici o singură dispută de muncă nu a avut loc în Austria. Doar  în 2003 s-a 

raportat un nivel foarte ridicat de activitate grevistă, atunci când circa 780.000 de angajați au fost 

implicați în acțiuni colective de muncă și peste 10 milioane de ore de lucru s-au pierdut din cauza 

acestor acțiuni. Cu toate acestea, vârful din 2003, al acțiunilor de protest trebuie să fie considerat doar 

ca un eveniment "singular", datorat unor circumstanțe speciale (AT0411202F). 

Sectoare implicate 

Anul de vârf 2003, în activitatea grevistă, implicând sute de mii de angajați, a fost rezultatul unei 

mobilizării la scară largă a sindicatelor. Grevele s-au opus, în principal reformelor guvernamentale 

legate de sistemul de pensii statutar, și astfel, au fost mai mai degrabă de natură "politică" decât 

referitoare la sectoare specifice. În afară de aceasta, majoritatea conflictelor de muncă şi a litigiilor din 

ultimii ani au fost în legătură cu societățile de stat care urmau să fie restructurate - cum ar fi acțiunea 

sindicală de la Căile Ferate Federale Austriece (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) și de la 

compania aeriană națională Austrian Airlines.  

Principalele motive ale acțiunilor de protest colective 
Motivul principal pentru activitatea grevistă a fost opoziția față de introducerea unor schimbări în 

"regulamentele de serviciu" (Dienstrecht) în cadrul restructurării pe scară largă a companiilor de stat, 

cum ar fi ÖBB și Austrian Airlines. 

Aplicarea soluționării conflictelor și a mecanismelor de arbitraj 
În Austria, nu există nici o soluționare instituționalizată a conflictului și mecanisme de arbitraj.  

Concertare  tripartită  

Principalele tendințe 
În ceea ce privește aspectele generale economice și sociale, concertarea politicii naționale tripartite 

este cea mai puternic instituționalizată în cadrul așa-numitei Comisiei paritare (Paritätische 

Kommission). Această comisie este formată din reprezentanţi de top ai guvernului și din cele patru 

mari organizații sociale partenere. Comisia paritară funcționează în patru subcomitete: Consiliul 

Consultativ pentru Afaceri Economice și Sociale (Beirat für Wirtschafts-und Sozialfragen), 

Subcomisia pentru Problemele internaţionale (Unterausschuss für Internationale fragen), Subcomisia 

pentru Salarizare (Lohnunterausschuss) și Subcomitetul pentru concurență și prețuri (Wettbewerbs-

und Preisunterausschuss). Comisia Paritară este punctul focal pentru dialogul social tripartit, unde sunt 

discutate problemele de importanță deosebită, strategiile comune și acțiunile concertate, precum și 

conflictele emergente, și sunt luate în considerare recomandările Consiliului consultativ pentru Afaceri 

Economice și Sociale. 

Implicarea partenerilor sociali 

În afară de Comisia paritară, au fost înființate o serie pacte privind ocuparea forței de muncă naționale 

și teritoriale - adică regionale - de către guvernele (regionale), în strânsă cooperare cu partenerii sociali 

naționali și regionali, în scopul punerii în aplicare de politici adaptate de ocuparea forței de muncă la 

nivel național și regional. Participarea partenerilor sociali în politicile guvernamentale privind 

ocuparea forței de muncă este cel mai puternic instituționalizată în AMS, care este instrumentul de 

bază pentru realizarea obiectivelor pieței forței de muncă la nivel național și regional.  

Reprezentarea  la locul de muncă  

Principalele canale de reprezentare a lucrătorilor 
Consiliul de muncă este singurul organism din sectorul privat care reprezintă angajații la nivelul 

locului de muncă. În termeni juridici, consiliul de muncă este un organism care reprezintă toți angajații 

din cadrul unităților care au încadraţi, în mod constant, cinci sau mai mulți lucrători. Acesta asigură 

consultarea la locul de muncă și drepturile de co-decizie conferite de lege privind forța de muncă în 

ansamblu. Consiliile de muncă pot fi fie stabilite separat pentru angajaţii « gulere albastre » și 

muncitori  « gulere albe », sau pot reprezenta ambele categorii. Un consiliu de muncă este ales de către 

personal - în principal, de către toți angajații care au vârsta de cel puțin 18 ani - pentru un mandat de 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/11/feature/AT0411202F.htm
http://www.aua.com/
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patru ani, pe baza reprezentării proporționale, iar numărul de membri ai consiliului este determinat de 

efectivul personalului. Cu privire la drepturile de informare, consultare și co-determinare ale 

consiliului de muncă, angajatorul este obligat să poarte discuții periodice cu comitetul de întreprindere 

și să-l informeze cu privire la chestiuni care sunt relevante pentru personal. Cel mai important 

instrument de exprimare a drepturilor de co-determinare ale consiliului asupra unei game specifice de 

probleme "sociale" este încheierea unui contract de muncă (Betriebsvereinbarung) între management 

și comitetul de întreprindere. 

În sectorul public, există o serie de reguli speciale cu privire la organismele de reprezentare ale 

angajaților (Personalvertretung) pentru fiecare dintre angajatorii majori - adică, guvernul federal, 

guvernele regionale (Länder), guvernele locale și întreprinderile publice; regulile sunt stabilite de 

prevederi legale speciale. Aceste organisme corespund în mare măsură consiliilor de muncă din 

sectorul privat (AT0309203T). 

Regulamentul de reprezentare a angajaților 
Regulamentul de reprezentare a angajaților la locul de muncă este stabilit prin lege - în mod deosebit, 

în sectorul privat, Actul Constituția Muncii (Arbeitsverfassungsgesetz, ArbVG). 

Drepturile angajaţilor 

În Austria, jurisdicția în materie de dreptul muncii și al securității sociale se încadrează în domeniul de 

aplicare al instanțelor de drept comun. Instanțele competente de primă instanță sunt instanțele 

Landurilor (Landesgerichte) cu sediul în fiecare dintre provincii (Länder). Fiecare dintre ele 

acționează ca o instanță de securitate socială și a muncii (Arbeits-und Sozialgericht), împreună cu 

celelalte domenii de competență ale acestora - singura excepție fiind Viena, care are un tribunal 

special privind munca și securitatea socială. Instanțele de a doua instanță sunt cele patru instanțe 

superioare ale Landului (Oberlandesgerichte), iar instanța a treia și ultima este Curtea Supremă de 

Justiție (Oberster Gerichtshof). Aceste instanțe de muncă și de securitate socială sunt competente să se 

pronunțe cu privire la toate litigiile care decurg din dreptul muncii - inclusiv dezacordurile privind 

probleme cum ar fi contractele de muncă, salarizare, condițiile de muncă, orice formă de discriminare, 

de concediere nedreaptă și de supraveghere - și toate solicitările de beneficii ce rezultă din legea de 

securitate socială (AT0403203T). 

Funcția inspectoratelor muncii este de a supraveghea punerea în aplicare a dispozițiilor de protecție de 

drept public. Inspectoratele au datoria, în anumite circumstanțe, să raporteze încălcările 

reglementărilor de securitate și sănătate; astfel de încălcări sunt, în general, infracțiunile administrative 

și se pedepsesc cu amendă. 

Principalii actori 

Principalii actori ai relațiilor de muncă din Austria sunt după cum urmează: 

 Federația Sindicatelor din Austria (Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB); 

 Camera Muncii (Arbeiterkammer, AK); 

 Camera Economică Federală Austriacă (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ); 

 Camera pentru agricultură (Landwirtschaftskammer, LK). 

Sindicatele  

Principalele tendințe în mișcarea sindicală 

Mișcarea sindicală din Austria a fost în scădere din 1960. Această tendință se datorează în principal 

transformării structurale pe termen lung a economiei și a ocupării forței de muncă: în cetățile 

sindicalizate - și anume în industria prelucrătoare și sectorul public - ocuparea forței de muncă a 

scăzut, în beneficiul sectorului privat de servicii care tinde să înregistreze o densitate scăzută, în 

special în rândul femeilor, al muncitorilor cu gulere albe și lucrătorilor atipici.  

Cele mai importante confederații sindicale 

Există doar o singură confederație sindicală în Austria - și anume, ÖGB. Dupa mai multe proiecte de 

fuziune implicând filialele ÖGB în ultimii ani, confederația are în prezent nouă sindicate afiliate la 

aceasta. Afiliatii cei mai mari si mai puternici sunt Uniunea Angajaților, a Muncitorilor din poligrafie 

și jurnaliștilor (Gewerkschaft der Privatangestellten Druck, Journalismus, Papier, GPA-DJP), 

Sindicatul din industria de prelucrare a metalelor, textile, agricultură și procesare alimentară 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/09/tfeature/at0309203t.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/tfeature/at0403203t.htm
http://www.oegb.at/
http://www.arbeiterkammer.at/
http://portal.wko.at/
http://www.agrar-net.at/
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(Gewerkschaft Metall, Textil, Nahrung, GMTN) și Sindicatul serviciilor Publice (Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst, GOD). În timp ce GPA-DJP și GMTN au o parte din puterea lor relativă de la 

rolul lor de de stabilire a modelulului în cadrul negocierilor colective, GÖD reprezintă angajații bine 

organizaţi din sectorul public care se bucură de o protecție juridică mare. 

Principalele evoluții sindicale  
Pe parcursul ultimilor ani, sindicatele austriece s-au confruntat tot mai mult cu necesitatea de a fuziona 

datorită unei combinații de factori - în special calitatea de membru în declin și slăbiciune financiară, în 

urma dezvăluirii implicării ÖGB în dezastrul financiar al fostei sale bănci BAWAG PSK 

(AT0605029I). 

Ca o consecință a crizei BAWAG, ÖGB a fost nevoit să-şi vândă toate acțiunile la bancă în anul 2006. 

De atunci, singura sursă de venituri pentru ÖGB și sindicatele membre au fost taxele de membru 

plătite de către membrii de sindicat. Cu restructurarea sindicală în desfășurare și cel mai recent proiect 

de fuziune programat pentru luna noiembrie 2009, structura de sindicat din Austria sub umbrela ÖGB 

este extrem de accelerată, comparativ cu sfârșitul anilor 1990 (AT0704029I). Într-o perioadă de 10 ani, 

numărul de sindicate afiliate la ÖGB va fi redus, până în noiembrie 2009, de la 14 la 8 sindicate. 

Organizaţiile angajatorilor 

Principalele tendințe în densitatea organizaţiei angajatorilor 

Datorită afilierii obligatorii a tuturor companiilor din Austria - cu excepția celor din agricultură, 

profesiile liberale și sectorul public non-comercial - din WKO și a subunităților sale, densitatea WKO 

din punct de vedere atât al companiilor și cât şi a angajaților este de 100 %. 

Cele mai importante organizaţii patronale 
În afară de WKO, există o organizație patronală voluntară - și anume, Federația Industriei austriece 

(Industriellenvereinigung, IV). Domeniul apartenenței la IV cuprinde personalul din producție, de 

conducere din industria prelucrătoare și întreprinderi asociate cu industria prelucrătoare. 

Principalele evoluții ale patronatului 

După restructurarea completă a WKO în prima jumătate a deceniului, care a culminat cu o reducere cu 

30% a taxelor obligatorii de membru, conducerea camerei planifică în prezent reforme suplimentare. 

Scopul este de a introduce o structură organizatorică mai raționalizată, reforma suplimentară a 

sistemului cotizațiilor de membru, precum și o modificare a sistemului actual de drepturi de vot pentru 

companiile membre (AT0512202N). 

http://www.bawag.com/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/AT0605029I.htm
http://www.industriellenvereinigung.at/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/inbrief/AT0512202N.htm
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Belgia: profilul relaţiilor de muncă 

Relaţiile de muncă 

Negocierea  colectivă 

La fiecare doi ani, este negociat un acord intersectorial colectiv între principalele organizații care 

reprezintă angajații și angajatorii la nivel național. Acest acord stabilește principalele evoluții în ceea 

ce privește salariile și condițiile de muncă, care vor fi discutate în continuare în următorii doi ani în 

cadrul comisiilor mixte la nivel sectorial și / sau în cadrul Consiliului Național al Muncii (Conseil 

National du travail / Nationale Arbeidsraad, CNT / NAR) la nivelul întregului sector al muncii.  

Remuneraţia și timpul de lucru sunt acoperite de contracte colective negociate în cadrul comitetelor 

sectoriale mixte (Paritaire comités/Commissions paritaires). Acordurile colective afectează aproape 

întreaga forță de muncă a țării, cu o rată de acoperire de 96%. 

Comitetele sectoriale mixte sunt compuse din cele trei organizații sindicale principale și reprezentanți 

ai angajatorilor care activează în sectorul respectiv. Multe contracte colective, inclusiv aspecte cum ar 

fi salariile și condițiile de muncă, sunt negociate în aceste comitete sectoriale. 

Parametrii legali 

Contractele colective au, de asemenea, caracter obligatoriu pentru angajatori, precum și pentru 

angajaţii acestora, care nu sunt membri ai unor organizații semnatare, dar care sunt acoperiţi de 

comitetul sectorial mixt în care a fost încheiat acordul. Angajatorii sunt obligați prin lege să respecte 

acordul, cu excepția cazului în care au contracte individuale de muncă, care includ clauze care exclud 

acordurile colective. Cu alte cuvinte, numai angajatorii care nu sunt membri ai unei organizații 

semnatare pot să nu ţină cont de un acord colectiv, dar numai în baza existenţei unui contract 

individual de muncă. 

Extinderea contractelor colective 
Natura obligatorie a unui contract colectiv poate fi prelungită prin Decret regal. În acest caz, contractul 

va fi obligatoriu pentru toți angajatorii care fac obiectul structurii bipartite în care acordul a fost 

încheiat, fără posibilitatea de a include dispoziții contrare în contractele individuale de muncă. Această 

procedură este inițiată la cererea comitetului sectorial mixt sau de către o organizație reprezentată în 

comitet, această opțiune de a extinde un contract colectiv este utilizată relativ frecvent de către părțile 

semnatare. 

Tendința de descentralizare 
Deși Belgia este o țară federală împărțită în mai multe entități administrative - regiuni și comunități - 

legislația națională a muncii și dialogului social rămân de competență centralizată pentru punerea în 

aplicare și stabilirea condițiilor de muncă din țară. Principalele  sindicate și organizații patronale 

acoperă întreaga țară. 

Cu toate acestea, în anul 2006, federația sectorială pentru muncitorii din industria prelucrării metalelor 

a FGTB / ABVV s-a împărțit în două organizații regionale: "Uniunea Valonia și Bruxelles a 

metalurgiștilor (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles, MWB), care reprezintă muncitorii din industria 

prelucrării metalelor, în regiunea valonă și regiunea Bruxelles-Capitala și ramura flamandă Metaal 

ABVV care reprezintă metalurgiștii din Flandra.  

Alte aspecte în contractele colective 
Acordul național intersectorial 2009-2010 stabilește măsuri în conformitate cu situația țării în 

combaterea crizei economice, inclusiv dispozițiile privind o creștere a salariului lucrătorilor net, 

indemnizaţii pentru deplasarea la locul de muncă și stimulente fiscale pentru recrutarea șomerilor pe 

termen lung. În 2007, ultimul acord național intersectorial axat pe măsuri privind condițiile de muncă, 

cum ar fi recunoaşterea vechimii pentru lucrătorii temporari atunci când au un contract de muncă pe 

durată nedeterminată ocuparea, responsabilitatea socială a întreprinderilor, precum și formarea 

profesională și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul companiilor. 

În ce măsură sunt tratate în acordurile colective problemele de formare profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții? 

Formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții 
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Din anul 1998, partenerii sociali au recunoscut importanța dezvoltării formării profesionale. Ei au fost 

de acord să atingă obiectivul unor cheltuieli medii de 1,9% din fondul de salarii pentru formarea 

lucrătorilor și o suplimentare de 0,10% din fondul de salarii pentru formarea unor grupuri țintă 

specifice, cum ar fi șomerii, lucrătorii slab calificați, femeile, lucrătorii în vârstă de peste 50 de ani și a 

lucrătorilor cu handicap. În acordul intersectorial național pentru 2007-2008, partenerii sociali au 

convenit să mențină acest obiectiv privind costuri medii de 1,9%  din fondul de salarii pentru formarea 

din următorii doi ani. 

Cele trei niveluri de negociere colectivă sunt importante în ceea ce privește formarea profesională:  

 nivelul intersectorial din acordurile bianuale stabilește cadrul pentru sistemul de Formare 

Profesională Continuă (CVT)  

 nivelul sectorial se aplică cadrul contextul specific al sectorului economic; 

 compania introduce un plan de instruire cu respectarea prevederilor contractelor colective 

intersectoriale și sectoriale și stabileşte un program de formare care corespunde nevoilor 

specifice ale companiei. 

La nivel sectorial, 71,5% dintre comisiile mixte au cel puțin un acord sectorial colectiv care include 

dispoziții de formare profesională. Cu toate acestea, în cazul în care nu există acordul sectorial, sunt 

aplicate dispozițiile acordului intersectorial național, încurajând companiile să includă dispoziții 

referitoare la formarea profesională.  

Circa 63,5% dintre companiile cu mai mult de 10 de angajați organizează efectiv formarea 

profesionala, în conformitate cu informațiile furnizate de Serviciul Public Federal pentru Economie, 

IMM-uri, activități independente și energie (Service Public Fédéral Économie, PME, Classes 

moyennes et Énergie/Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie) (a se 

vedea şi contribuția belgiană la studiu comparativ 2009 EIRO privind Contribuția negocierii colective 

la formare profesională continuă). 

Egalitatea de gen 

În acordul intersectorial național 2007-2008, partenerii sociali au încurajat părţile care negociază la 

nivel sectorial și de companie să evalueze clasificările lor salariale și să verifice neutralitatea de gen a 

acestora. Ei au fost încurajați să modifice clasificările salariale și să folosească instrumentele 

dezvoltate de către guvernul federal, cum ar fi lista de verificare pentru clasificarea salarială neutră de 

gen. 

Acordul național intersectorial Nr.95 (în franceză, 48KB PDF) din 10 octombrie 2008 au abordat 

tratamentul egal al lucrătorilor în fiecare fază a relației de muncă și consolidează legislația în vigoare 

și a acordurilor colective privind nediscriminarea. 

Conflictul de muncă 

Există puţine statistici cu privire la acțiunile sindicale din Belgia. Cu toate acestea, Oficiul Național 

pentru Securitate Socială (Office National de la sécurité sociale / Rijksdienst voor Sociale zekerheid, 

ONSS / RSZ) colectează date privind numărul de zile lucrătoare pierdute din cauza acțiunilor greviste. 

Fiecare angajator trebuie să comunice ONSS / RSZ numărul de zile "nelucrate", precum și motivele. 

Şi Eurostat furnizează date privind timpul de lucru pierdut din cauza acțiunii unui conflict  de muncă. 

Ambele organizații indică o incidență ridicată a activității de greve în anul 2005 cu pierderea a 18.915 

zile lucrătoare la 1.000 de angajati. 

Mișcările importante ale grevei de protest împotriva noilor planuri ale guvernului care intenționează să 

modifice condiţiile sfârșitului de carieră și modalitățile de pensionare au marcat anul 2005. Acţiunea 

grevistă a avut loc în sectoare ale economiei care se confruntă cu privatizarea și liberalizarea, cum ar fi 

transportul public, serviciile poștale, de telecomunicații și de energie electrică (BE0510303F). 

Numărul de zile de lucru pierdute din cauza acțiunii greviste a scăzut în 2006 cu 24,75 zile lucrătoare 

de pierdere la 1.000 de angajați și a atins 34,8 zile lucrătoare pierdute în 2007. Anul 2007 a fost marcat 

de un număr mare de mișcări greviste în sectorul transportului public. Şoferii și controlorii de bilete au 

organizat mai multe greve fără sorţi de izbândă pentru a protesta împotriva violenței în creștere față de 

angajații din transportul public (BE0705019I). 

Sectoare implicate 

http://economie.fgov.be/menu/new_fr.asp
http://economie.fgov.be/menu/new_fr.asp
http://economie.fgov.be/menu/new_nl.asp
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/10/feature/BE0510303F.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/BE0705019I.htm
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Sectoarele economiei cele mai afectate activitatea grevistă în ultimii ani au fost cele de producție (cum 

ar fi prelucrarea metalelor sau textilele), transportul (în principal transportul public, inclusiv transportu 

cu trenul, autobuzul și aviația civilă), precum și asistența medicală și cea socială (în special asistentele 

medicale). Cele mai multe dintre acțiunile de grevă au fost ca urmare a anunțurilor proceselor de 

restructurare sau de închidere a fabricilor (în principal din sectorul de producție) sau referitoare la 

cereri pentru condiții mai bune de muncă. 

Sistemul de relații industriale belgian are un sistem elaborat de conciliere și de mediere organizat în 

cadrul comitetelor sectoriale mixte. Mai multe proceduri sunt organizate într-un organism de 

conciliere prezidat de președintele comitetului mixt în cauză. Președintele acționează ca un conciliator 

între cele două părți și face propuneri pentru a rezolva criza. 

Concertare  tripartită  
În sistemul industrial de relații belgian, concertarea în domeniul politicii naționale tripartite are loc în 

două organismei - CNT / ANR și Consiliul Economic  Central (Conseil Central de 

l’Économie/Centrale raad voor het bedrijfsleven, CCE/CRB). 

CNT / ANR este nu numai un organism bipartit responsabil de a încheia acorduri colective, dar, de 

asemenea, are un rol consultativ față de guvern. Membrii Guvernului pot consulta CNT / ANR cu 

privire la orice probleme legate de dreptul muncii, relațiile de muncă și securitatea socială. 

CCE / CRB este compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor. El are un 

rol consultativ pentru guvern cu privire la toate aspectele economice și sociale. 

Reprezentare la locul de muncă 

Consiliul de întreprindere (Conseil d’entreprise/ Ondernemingsraad, CE/OR) este compus din 

reprezentanți ai angajaților aleși la alegerile sociale și reprezentanții angajatorilor. El trebuie să fie 

convocat cel puțin o dată pe lună de către angajator, la sediul companiei. Membrii CE/ OR sunt 

informați de către angajator cu privire la situația financiară a societății, productivitatea acesteia, 

evoluțiile viitoare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și obiectivele viitoare. CE/OR are, de 

asemenea, dreptul de a fi consultat de către angajator, în cazul unor modificări substanțiale în 

organizarea de personal, cum ar fi restructurarea, modalitatea de închidere a fabricii, o fuziune sau 

introducerea unui schimb de noapte, dar şi la măsurile de formare profesională. Este obligatorie 

existenţa CE/OR în orice întreprindere sau fabrică care angajează mai mult de 100 lucrători. 

CPPT/CPBW include reprezentanții angajaților aleși la alegerile sociale, consilieri de prevenire și 

membri ai managementului companiei care sunt responsabili cu sănătatea și securitatea la locul de 

muncă. Comitetul este responsabil de orice problemă referitoare la sănătatea lucrătorilor, mediul de 

lucru și condițiile de muncă. Un CPPT / CPBW trebuie să fie stabilit în orice companie sau fabrică 

care angajează mai mult de 50 de lucrători. 

 O delegație de sindicat (délégation syndicale/vakbondsafvaardiging) are dreptul de a fi prezentă în 

orice societate (numărul minim de lucrători angajați în cadrul companiei este stabilit printr-un acord 

colectiv sectorial). Membrii delegației sunt desemnați de sindicatele lor sau aleși de către personal. 

Delegația sindicală, faţă de celelate două organisme, reprezintă numai lucrători sindicalizați ai 

societății și nu întregul personal. Delegația sindicală poate negocia acorduri colective, în companie și 

să intervină în orice conflict pe care personalul l-ar putea avea cu angajatorul. În plus, delegația 

sindicală are dreptul de a fi informată cu privire la orice modificare a condițiilor de muncă. Atunci 

când nu există nici un CE/OR sau CPPT / CPBW prezent în companie, delegația sindicală este în 

măsură să-și îndeplinească rolul acestor două organisme. 

Pentru a transpune Directiva Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și 

consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, acordul colectiv național nr. 9 cu privire la 

funcționarea consiliilor de întreprindere a fost modificat în 2008. În consecință, CPPT / CPBW li s-a 

acordat un drept rezidual pentru ocuparea forței de muncă și informații de afaceri în companii sau 

unitățile care angajează 50-100 muncitori, în timp ce în trecut, acest drept a fost acordat numai 

consiliilor de întreprindere din companii cu mai mult de 100 angajați. 

În plus, în companiile sau unitățile în care este prezentă doar o delegație sindicat și nici un alt organ 

consultativ și informații, cum ar fi un CE/ OR sau CPPT / CPBW, managementul trebuie să asigure 

http://www.ccecrb.fgov.be/
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acestei delegaţii informații privind cifra anuală de afaceri, profituri, ocuparea forței de muncă și 

costurile forței de muncă, precum și cu privire la toate deciziile care ar putea duce la modificări 

considerabile în organizarea muncii sau relațiilor de muncă  (BE0802039I).  

Drepturile angajatului 

Drepturile individuale de muncă ale lucrătorilor pot fi executate în instanțele de muncă. Instanțele de 

muncă sunt compuse dintr-un judecător profesionist, care este asistat de către evaluatorii din sindicate 

și organizațiile patronale. Instanțele de muncă au competența de a rezolva conflictele între angajatori și 

angajați și conflictele din domeniul securității sociale și de asistență socială. Pe de altă parte, instanțele 

de muncă nu sunt competente în domeniul drepturilor colective de muncă. Procedurile de conciliere și 

mediere sunt organizate în cadrul comisiilor sectoriale comune.  

Un departament al inspectoratului de muncă există în cadrul departamentului de control a dreptului 

muncii (Contrôle des lois sociales/Toezicht op de Sociale Wetten) care face parte din Departamentul 

General de Monitorizare privind bunăstarea la locul de muncă (Contrôle du bien être au 

travail/Toezicht op het Welzijn op Werk) al Serviciul Public Federal al Muncii, ocupării forţei de 

muncă și de Dialog Social (SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale/FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg).  

O unitate specifică a fost creată pentru a controla organizarea societății (Cellule organisations 

professionnelles/Cel bedrijfsorganisatie). Misiunea sa este de a asigura punerea în aplicare a legislației 

muncii în companii, cum ar fi crearea unui consiliu de întreprindere. 

Sarcinile serviciilor inspectoratului de muncă sunt: 

 controlează respectarea legislației de la locul de muncă; 

 informează și oferă consultanță angajatorilor și angajaților privind dispozițiile legale; 

 informează autoritățile naționale cu privire la nerespectarea legii. 

Actorii principali 

Sindicate  

Principalele organizaţii sindicale 

Principalele organizaţii sindicale naţionale sunt: 

 Confederația Sindicatelor creștine (Confédération des Syndicats Chrétiens/Algemeen 

Christelijk Vakverbond, CSC/ACV) 

 Federația Generală a Muncii belgiană (Fédération Générale du Travail de Belgique/Algemeen 

Belgisch Vakverbond, FGTB/ABVV) 

 Federația Sindicatelor Liberale din Belgia (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de 

Belgique/Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, CGSLB/ACLVB) 

Mișcarea sindicală din Belgia este estimată la aproximativ 50% -60%. În anul 2000, mişcarea  

sindicală s-a situat la 49,3%, în timp ce în 2005 acesta a crescut la 51,5%. 

Tendințe în dezvoltarea sindicală 

Apartenenţa sindicală nu a evoluat mult în ultimii ani. CSC / ACV este cel mai important sindicat cu 

1,7 milioane de membri, urmat de FGTB / ABVV cu 1,4 milioane de membri; CGSLB / ACLVB este 

cel mai puțin important sindicat, cu 265.000 membri.  

 O altă modalitate de a evalua echilibrul de putere dintre diferite sindicate reprezentând forța de muncă 

se referă la rezultatele alegerilor sociale la nivel national pentru cele două organisme legale de 

reprezentare la locul de muncă – consiliile de întreprindere (Conseil d’entreprise/Ondernemingsraad, 

CE/OR) și comitetele de sănătate și de siguranță la locul de muncă (Comité pour la prévention et 

protection au travail/Comité voor preventie en bescherming op het werk, CPPT/CPBW) –  care sunt 

organizate la fiecare patru ani.  

Rezultatele alegerilor sociale sunt, în general, stabile. Ultimele alegeri sociale au avut loc în 2008 și nu 

au ca rezultat modificări fundamentale în echilibrul de putere între cele trei organizații sindicale 

principale. CSC / ACV Creştin şi-a păstrat poziția dominantă, asigurând aproape 57% din locurile din 

consiliile de întreprindere și doar peste 59% din locurile din CPPT / CPBW. FGTB/ ABVV socialist 

este la fel reprezentat în ambele organisme reprezentative, cu puțin peste o treime din numărul de 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/02/articles/BE0802039I.htm
http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
http://www.werk.belgie.be/home.aspx
http://www.werk.belgie.be/home.aspx
http://www.werk.belgie.be/home.aspx
http://www.csc-en-ligne.be/
http://www.acv-online.be/
http://www.fgtb.be/
http://www.cgslb.be/
http://www.aclvb.be/
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locuri. Între timp, CGSLB / ACLVB liberal şi-a mărit numarul de locuri din ambele consilii de 

întreprindere (9,7%) și CPPT/CPBW (6.2%) (BE0809029I, BE0807029I). 

Organizaţiile patronale 

Rata densităţii organizațiilor patronale se ridică la 76% în Belgia. Cele mai multe dintre companiile 

țării sunt membre ale unei organizații patronale, în special societățile mari care angajează un număr 

semnificativ de lucrători. 

Federația Belgiană a Angajatorilor (Fédération des Entreprises de Belgique/Verbond van Belgische 

Ondernemingen, FEB/VBO) este principala organizație națională patronală din Belgia. FEB/ VBO 

reprezintă 33 federații sectoriale patronale. În total, reprezintă 30.000 de companii, inclusiv 25000 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 

Alte organizații patronale sunt Federația Agricultorilor belgieni (Fédération des agriculteurs belges / 

Belgische Boerenbond, BB), Organizația flamandă al lucrătorilor independenți  (Unie van Zelfstandige 

Ondernemers, UNIZO) și Uniunea de limbă franceză care desfășoară activități independente (Union 

des Classes Moyennes, UCM). 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/09/articles/BE0809029I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/07/articles/BE0807029I.htm
http://www.vbo-feb.be/
http://www.unizo.be/
http://www.ucm.be/
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Bulgaria: Profilul relaţiilor de muncă 

Relaţiii de muncă 

Negociere colectivă 

Nivelurile cele mai importante de negociere colectivă 
Conform Codului Muncii din Bulgaria, negocierea colectivă este un drept al sindicatului și obligația 

angajatorilor. Sistemul de negociere colectivă este organizat pe trei nivele: 

 Nivel ramură/sector; 

 Nivel municipal;  

 Nivel de companie.  

Nivelul cel mai important este nivelul companiei, în urma tendinței de descentralizare. Cu toate 

acestea, rolul negocierii colective de sector / ramură este de asemenea în creștere. Din 2003, 

negocierile colective la nivel de sector / ramură este în curs de extindere pentru a include negocierile 

anuale privind pragurile minime de securitate socială. 

Începând cu anul 2007, partenerii sociali la nivel național au început să negocieze acorduri anuale la 

un indice recomandat de creștere a remunerarii în sectorul privat. 

Principalele tendințe în negocierile colective 
În perioada 2007-2008, au fost în vigoare aproximativ 10 contracte colective sectoriale. Mai mult 

decât atât, au mai fost înregistrate 58 de acorduri la nivel de sucursală, 2000 acorduri colective la nivel 

de companie și anexele la acordurile existente. Industria chimică este singurul sector economic major, 

fără un acord. Acordurile, în general, sunt pe durata a doi ani și tema principală este plata, in special 

valorile salariului minim. Creșterile salariale convenite au fost relativ ridicate, în special în sectoarele 

care se confruntă cu deficite de competențe.    

Extinderea acordurilor colective 
Acordurile colective sunt obligatorii și Codul Muncii prevede extinderea acestora prin decret 

ministerial. Cu toate acestea, până în prezent, această procedură nu a fost utilizată de către ministrul 

muncii, în ciuda cererilor de la 16 parteneri sociali de ramură. 

Acoperire acordului colectiv de muncă  

Rata de acoperire a acordurilor colective se estimează a fi de 30% din numărul total de salariați, 

deoarece acestea acoperă nu numai membrii de sindicat, ci toți angajații care aderă la ea. 

Alte aspecte în contractele colective 
Alte aspecte importante care sunt incluse în domeniul de aplicare al negocierilor colective sunt 

următoarele: ocuparea forței de muncă și securitatea la locul de muncă; compensație pentru munca de 

noapte; condiții de muncă periculoase; concediu anual plătit, care este mai mare decât dispozițiile 

legale, precum și pensia suplimentară și asigurările de sănătate. Unele acorduri colective includ, de 

asemenea, dispoziții pentru învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv obligațiile de formare 

profesională a lucrătorilor care au fost concediați. Convenția colectivă în sectorul asistenței medicale 

conține unele prevederi privind măsurile împotriva violenței la locul de muncă. 

Conflictul de muncă 

Frecvenţa grevelor 

Nu există statistici oficiale privind numărul de greve și de zile lucrătoare pierdute. 

În timp ce în primul deceniu al tranziției (1990-2000), au avut loc pe scară largă proteste sindicale și 

greve naționale, în timpurile mai recente protestele s-au mutat la nivel de sucursala și în principal de 

companie. Cel mai recent protest la scară largă organizat de CITUB și Podkrepa CL a fost la nivel 

naţional grevă de avertisment de o oră, care a avut loc în noiembrie 2004 în întreaga țară, implicând 

mai mult de 417.000 de participanți.  

Sectoare implicate 

În ultimii ani, conflictele de muncă majore și greve au avut loc în educație, energie, căi ferate, 

silvicultură şi prelucrarea lemnului, transport, sănătate și asistența socială, producția de tutun și 

prelucrarea metalelor, ajungând la un vârf în 2007 și 2008. Proteste și grevă au apărut, de asemenea, în 

multe companii din sectorul privat, cele mai multe fiind deținute de investitorii străini. 

Principalele motive pentru o acțiune colectivă 
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Principalele motive pentru conflicte și greve au fost, după cum urmează: nivelul scăzut de finanțare în 

sectoarele sociale importante, salariile mici, salarii neplătite și contribuțiile de asigurări sociale; 

condițiile precare de muncă; o rată ridicată a orelor suplimentare, și concedieri la scară mare ca urmare 

a privatizării 

Aplicarea soluționării conflictelor și a mecanismelor de arbitraj 
Principalul organism implicat în conciliere și arbitraj este Institutul Național de Conciliere și Arbitraj 

(NICA), care a fost fondat pe principiul tripartit. 

Concertare  tripartită  

Tendinţe principale 

Dialogul social în Bulgaria a început de la zero. De la începutul tranziției țării, a fost promovată 

legislația ce prevede dezvoltarea dialogului social și a instituțiilor corespunzătoare. 

Principalul organism de supraveghere a dialogului social la nivel național este Consiliul Național 

pentru Cooperare tripartită (NCTC). Înființat în 1993, NCTC are comisii permanente pe o serie de 

aspecte. Determină cooperarea și consultarea asupra problemelor privind munca, securitatea socială și 

standardele nivelului de trai. Din Consiliu fac parte reprezentanți ai guvernului, sindicatelor și 

patronatelor, care sunt recunoscute ca fiind reprezentativi la nivel național. 

Implicarea partenerilor sociali 

Cooperarea tripartită la nivel național s-a extins în ultimii ani. Mecanisme noi au fost introduse, cum 

ar fi: participarea partenerilor sociali în cadrul unui Consiliu Consultativ al Comisiei parlamentare 

pentru Muncă și Politicii Sociale, precum și stabilirea unor grupuri de lucru speciale pentru a elabora o 

nouă legislație a muncii și socială. Partenerii sociali au participat, de asemenea, la o serie de consilii 

naționale construite pe principiul tripartit în domeniul ocupării forței de muncă, educație profesională, 

învățarea pe tot parcursul vieții,  sănătăţii și siguranței și egalităţii de gen. În plus, ei au luat parte în  

organismele de management / supraveghere ale instituțiilor înființate în domeniile ocupării forței de 

muncă, sociale și de asigurări de sănătate, educație și formare profesională, precum și sănătate și 

siguranță. În septembrie 2006, primul Pact Național Economic și Social de trei ani – de stabilire a 

cadrului pentru dezvoltarea economică și socială a Bulgariei - a fost convenit între sindicate, angajatori 

și guvern. 

În ciuda instituționalizării relativ bune a parteneriatului social, trebuie remarcat faptul că implicarea 

partenerilor sociali în unele din aceste structuri este mai mult o formalitate. În plus, oportunitățile 

oferite nu sunt suficient de extinse pentru a influența luarea deciziilor ca urmare a nivelului ridicat de 

centralizare a puterii și resurselor stabilite de guvern. 

Reprezentare  la locul de muncă 

Principalele canale de reprezentare a lucrătorilor 
Sindicatele sunt principalul canal de reprezentare a lucrătorilor la locul de muncă - adică numai 

organizațiile sindicale care au puteri de negociere colectivă. Reglementările referitoare la organizația 

sindicală sunt prevăzute de Codul Muncii și statutul confederații sindicale respective". 

Reprezentarea lucrătorilor la locul de muncă prin alte canale este complicată. Datorită opoziției 

sindicatelor de introducere a consiliilor de întreprindere prevăzute în Codul Muncii, există doar alte 

trei tipuri de reprezentanți ai angajaților:  

 reprezentanții pentru protecția intereselor economice și sociale ale salariaților - acestea sunt o 

alternativă la sindicate, deși angajații nu sunt împiedicați de a-i alege la locurile de muncă cu 

sindicatele. Reprezentanții sunt aleși de către o adunare generală a lucrătorilor, printr-o 

majoritate de două treimi. Cu toate acestea, în practică, această posibilitate nu a fost preluată pe 

scară largă; 

 reprezentanți pentru informare și consultare (în temeiul Directivei Consiliului 14/2002 CE) - 

din anul 2006, acești reprezentanți sunt aleși de către o adunare generală printr-un vot cu o 

majoritate simplă. Procesul de alegere a acestor reprezentanți se dezvoltă lent; 

 comitete sau grupuri pentru sănătate și siguranță.  

Drepturile angajaţilor 
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Principalele instituții responsabile cu asigurarea şi punerea în aplicare a drepturilor angajaților sunt 

șeful Inspecției Muncii și instanțele de judecată. Nu există nici o instanță judecătorească specifică a 

muncii.  

Principalii actori 

Sindicate  

Principalele tendințe ale statutului de membru de sindicat și densitatea 
Pe ansamblu, în Bulgaria, calitatea de membru de sindicat a scăzut în mod semnificativ în anii de 

tranziție din diferite motive, printre care: rata ridicată a șomajului, privatizarea, comportamentul anti-

sindical al angajatorilor, în special a întreprinderilor private, precum și încrederea redusă a 

sindicatelor. Numărul membrilor de sindicat a scăzut de la 2.191.901 persoane în 1993 la aproximativ 

777.276 de persoane în 1998, atunci când a fost efectuat primul recensământ oficial al membrilor de 

sindicat pentru a dovedi calitatea de reprezentant al confederatii sindicale. Numărul de membri a 

continuat să scadă pentru a ajunge la 514.957 de persoane la sfârșitul anului 2003. CITUB a avut 

393.843 de membri, Podkrepa CL 106.309 membri și Uniunea Sindicatelor Unite "Promyana" 

(Promyana) 58.613 de membri. Conform recensământului din 2007, doar două confederații sindicale 

îndeplinesca în continuare criteriile de reprezentare: adică CITUB cu 328.232 membri și Podkrepa CL, 

cu 91.738 de membri. 

În perioada 2003-2007, mişcarea sindicatelor a scăzut de la 26,8% la 17,6% - deși trebuie menționat 

faptul că această cifră este subestimată, deoarece aceasta include doar membrii confederațiilor 

reprezentative la nivel național. 

Cele mai importante confederaţii sindicale 

CITUB este un succesor al sindicatelor vechi. Confederația a fost înființată în februarie 1990 și a reușit 

să se transforme, consolidându-şi poziția și obținând recunoașterea ca cea mai mare organizație 

sindicală. CITUB are afiliate 35 federatii sindicale, care sunt implicate în procesele de negociere 

colectivă la nivel sectorial /ramura. La nivel de companie, în cazul în care confederația are 6217 

organizații sindicale, aceasta acoperă aproximativ 60% din angajați. CITUB are 243 structuri 

municipale, reprezentând 92% din toate municipalităţile. 

Podkrepa CL a luat fiinţă pe 8 februarie 1989 ca o organizație disidentă și ilegală a intelectualilor și a 

activiștilor bazată pe modelul sindicatului independent și de auto-guvernare al Poloniei "Solidaritatea" 

(Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, NSZZ Solidarność). Inițial, Podkrepa CL 

avea scopul de a proteja drepturile civile ale lucrătorilor. Cu toate acestea, după schimbările politice, 

confederația a devenit singura alternativă pentru mii de muncitori care au fost dezamăgiți de fostele 

sindicate partid-stat. Astfel, sindicatul a câștigat o importanță strategică și legitimitate. In zilele 

noastre, Podkrepa CL este a doua mare organizație sindicală din Bulgaria. Confederația are 24 de 

federații sectoriale / sucursale afiliate la aceasta, cu 2138 secţiuni sindicale la nivel de companie, care 

acoperă 23,9% din angajații din aceste companii. Confederația are 143 structuri municipale, 

reprezentând 54% din municipalități. 

Atât CITUB şi Podkrepa CL sunt membri ai European Trade Union Confederation (ETUC) şi ai  

International Trade Union Confederation (ITUC).  

În 2004, guvernul a recunoscut, ca fiind reprezentativ, si sindicatul Promyana, cu cei 58613 de 

membri. CITUB și Podkrepa CL şi-au exprimat obiecții puternice privind procedura utilizată și au 

acuzat Promyana că a furnizat date false, făcând apel asupra deciziei Curții Supreme Administrative. 

După verificarea statutului de membru al Promyana în 2006, noul guvern a anulat recunoașterea 

reprezentativității acestuia. 

Bulgaria mai are câteva sindicate mici care s-au separat de Podkrepa CL la mijlocul anilor 1990 - și 

anume, Asociația Sindicatelor Democratice și Sindicatul Național. În anumite puncte, acestea au fost 

recunoscute ca reprezentative la nivel național și au participat în structurile tripartite de dialog social 

(1994-1997). Deși mai au încă unele organizații interprofesionale și locale, nu îndeplinesc criteriile de 

reprezentativitate. 

Unele sindicate se organizează pe baza unui fel de principiu profesionist și nu sunt afiliate la nicio 

sucursală sau organizație sindicală națională și nici nu au multe organizații locale afiliate. Acestea 

http://www.solidarnosc.org.pl/
http://www.etuc.org/
http://www.ituc-csi.org/
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includ Sindicatul liber din Aviație, care îi organizează, în principal pe lucrători de la sol din aviație, 

Sindicatul Bancar, Sindicatul Academic, Sindicatul Poliției Naționale și Sindicatul Pompierilor - 

potrivit legii, ele nu au dreptul de a se afilia la nicio confederație. Cu toate acestea, informațiile privind 

aceste sindicate sunt rare și greu de dovedit. 

Principalele evoluții sindicale  

În timp ce sindicatele din Bulgaria au devenit mult mai fragmentate la mijlocul anilor 1990, cu unele 

organizații desprinse din Podkrepa CL, mai recent, spectrul sindical  a fost dominat de cele două 

confederații reprezentative. Relațiile inițial ostile dintre CITUB și Podkrepa CL au fost în cele din 

urmă depășite în 1992. Procesul de consolidare a federaţiilor afiliate prin intermediul fuziunilor nu este 

încă popular, în ciuda problemelor nesoluționate, deoarece în unele sectoare există mai multe structuri 

paralele afiliate la CITUB - cum ar fi cele referitoare la educație, transport, energie și prelucrarea 

metalelor.  

Organizaţiile patronale 

Principalele tendinţe privind densitatea organizaţiilor patronale 

Structura organizatorică a organizațiilor patronale din Bulgaria este încă oarecum fragmentată, lipsind 

unele reguli clare în ceea ce privește calitatea de membru permiţând statutul de membru dublu și 

triplu. Aceasta explică dificultățile implicate în definirea acoperirii statutului de membru. 

Primul recensământ al organizațiilor patronale din 2003 nu a inclus numărul de angajați. Mai mult 

decât atât, datele recensământului din 2007 sunt incomplete deoarece Asociatia Industriala bulgar 

(BIA) și Camera Bulgară de Comerț și Industrie (BCCI) nu au prezentat informații privind angajații 

incluşi. Densitatea celor 4 organizații patronale rămase a fost de aproximativ 24%. Există o tendință 

clară de creștere a numărului patronatelor organizate - în special a Confederației Angajatorilor și 

Industriașilor din Bulgaria (CEIBG), Uniunea pentru Întreprinderi Economice Private (UPEE) și 

Asociaţia Industrială de capital din Bulgaria (BICA). 

Cele mai importante organizații patronale 

În prezent, există șase organizații patronale, care sunt recunoscute ca reprezentative la nivel național, 

după cum urmează. 

 BIA – înfiinţată în aprilie 1980, activitatea BIA se desfăşoară, în principal prin unităţile sale 

structurale de bază – 69  asociaţii sectoriale, camere şi sindicate. In 2007, BIA avea 

129organizaţii regionale, reprezentând toate sectoarele din economia bulgară şi 1.863 

companii. BIA este membru a BusinessEurope (fosta UNICE). Asociația este cel mai activ 

implicată în dialogul social, parteneriat și negocieri colective la nivel sectorial / sucursala.  

 BCCI –  succesor al Camerei de comerţ bulgare înfiinţată în anul 1895, BCCI are 2.662 

companii membre şi 29 organizaţii sectoriale în 2007. De asemenea, mai are şis 264 structuri 

municipale.  

 UPEE – înfiinţată în anul 1989, UPEE a fost prima asociaţie voluntară a întreprinderilor private 

din Bulgaria. In 2007, UPEE avea 852 membri; membrii cuprind companiile private care 

angajează 83.902 lucrători sau 3,5% din salariați, împreună cu 104 de birouri ale sucursalelor 

regionale și 24 de organizații interprofesionale. Activitățile sale sunt axate pe întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul privat. UPEE este membru al Asociației Europene a 

Meşteşugarilor și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME).  

 Sindicatul Antreprenorilor privaţi bulgari ‘Vazrazhdane’ (UPBE) – înfiinţată în anul 1989, 

UPBE avea 752 companii member cu 52.062 angajaţi (sau 2.2 % din numărul celor angajaţi) în 

2007. Sindicatul este format din 74 organizaţii locale (în oraşe) şi 11 filiale.  

 BICA – înfiinţată în 1996, BICA reprezintă interesele societăților holding și de investiții, 

camere de ramură și întreprinderi industriale, care folosesc împreună mai mult de 170.000 

angajați (7,1% dintre angajați). Membrii BICA includ 1194 companii industriale. Asociația a 

dezvoltat o rețea extinsă de structuri regionale care acoperă circa 60 de municipalități.  

 CEIBG – confederație a fost înființată în 2006 prin fuziunea a Asociației Bulgare de Afaceri 

Internaționale (BIBA) și Asociația Patronatelor din Bulgaria (EABG). La momentul fuziunii, 

BIBA a avut peste 200 de membri. În 2007, CEIBG a avut 3.278 de membri - adică companiile 

http://www.bica-bg.org/
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp
http://www.ueapme.com/
http://www.union-vuzrazdane.eu/
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private care angajează 351.965 lucrători (14,8% din angajați) în 27 de sucursale și 66 structuri 

regionale. 

BIA, BCCI, UPEE şi UPBE  au fost recunoscute ca fiind reprezentative în 1993, în timp ce BICA și 

CEIBG au fost recunoscute în 2004, după primul recensământul oficial al organizațiilor patronale din 

anul precedent. 

Spre deosebire de sindicate, care au o lungă tradiție fața de schimbări, nu a existat nici o organizație 

reală patronală în 1989. Trei dinamici au determinat toate procesele organizaționale ale organizațiilor 

patronale din 1990: lichidarea întreprinderile de stat cu pierderi, apariția de noi întreprinderi, în special 

IMM-uri, precum și privatizarea întreprinderilor de stat. Combinația acestor procese a condus la o 

creștere semnificativă a numărului de agenți economici. Statisticile arată că mai mult de 95% din toate 

întreprinderile bulgare angajează mai puțin de 10 de angajați. 

Instituționalizarea din perspectiva angajatorului în sistemul de relații industriale în curs de dezvoltare a 

declanșat un proces de fragmentare în reprezentarea intereselor angajatorilor, care a dus la existența a 

mai mult de jumătate de duzină de organizații, reflectând anumite sectoare și direcții de activitate. 

Diversitatea tot mai mare a organizațiilor patronale ridică inevitabil problema legitimității de 

reprezentare și a semnificaţiei acesteia. Dispersia organizațiilor patronale și structura neclară nu le 

permite să-și îndeplinească misiunea lor principală de a reprezenta interesele membrilor lor și să 

participe pe deplin la dialogul social la diferite niveluri, în special la nivel sectorial / nivel de ramură. 

Aceasta este o sursă de dezechilibru și instabilitate în sistemul dialogului social la nivel național și nu 

facilitează promovarea unor forme mai centralizate de negociere colectivă la alte niveluri - cum ar fi la 

nivel industrial sau sucursală. BIA este organizația patronală cea mai activ implicată în procesele de 

negociere colectivă la nivel sectorial / nivel de ramură. Pe de altă parte, UPBE este parte la convenția 

colectivă din sectorul transporturilor, în timp ce UPEE este semnatară a acordului de asistență 

medicală. Restul organizațiilor patronale nu sunt pe deplin implicate în negocierile colective. 

Procesul de consolidare, inițiat în principal de organizațiile de afaceri de mari dimensiuni va duce, 

probabil, la alte parteneriate sau fuziuni între organizații patronale care reprezintă interesele unor mici 

afaceri. Analiștii bulgari care se preocupă de dezvoltarea relațiilor industriale cred că, în timp, 

organizațiile patronale se vor uni în două conglomerate de companii mari şi mici - similar practicii din 

alte state membre ale UE.  
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Cipru: Profilul relaţiilor de muncă 

Relaţiile de muncă 

Negocierea  colectivă  

Dreptul la negocieri colective este garantat și protejat de Constituția din 1960. În special, articolul 26 

alineatul (2) din Constituție prevede că: 

o lege poate să prevadă contracte colective de muncă cu aplicare obligatorie de către angajatori și 

lucrători, cu protecția adecvată a drepturilor oricărei persoane, indiferent dacă sunt sau nu reprezentate 

la încheierea unui astfel de acord. 

Cu toate acestea, în absența unor legi relevante, contractele colective încheiate până în prezent sunt 

considerate "acorduri tacite". Acest lucru implică faptul că partea de reglementare a contractelor - 

termenii de remunerare și condițiile de muncă, împreună cu alte probleme care decurg din furnizarea 

forței de muncă - nu are nici un efect direct sau obligatoriu asupra lucrătorilor. În practică, sistemul de 

negociere colectivă liberă elaborat în cadrul IRC, se aplică atât sectorului privat și cât celui semi-

public. Sistemul este considerat un acord tacit liber negociat și semnat de către partenerii sociali, la 25 

aprilie 1977. Partenerii sociali se numără Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale, în numele 

guvernului, PEO și SEK, în numele sindicatelor și OEB, în numele organizațiilor patronale. IRC este 

asociat cu filosofia de cooperare tripartită în care cele trei părţi acceptă, în principiu, existența, 

indiferent de obiectivele proprii, unei baze comune de cooperare în interesul general al țării. 

Nivele de negociere colectivă 
Conceptul de negociere colectivă la nivel național, care stabilește termenii și condițiile minime de 

natură obligatorie pentru toți angajații, nu există în Cipru. În acest context, negocierile colective sunt 

considerate a fi descentralizate, cu cele mai multe acorduri încheiate la nivel de întreprindere. Pe baza 

celor mai recente date ale Departamentului de Relații de Muncă din cadrul Ministerului Muncii și 

Asigurărilor Sociale din decembrie 2008, în prezent există 17 acorduri sectoriale și aproximativ 400 

acorduri, la nivel de companie, fără însă a fi în măsură să identifice numărul exact al acordurilor 

încheiate în anul 2008. Ca și în anii precedenți, lipsa de dovezi cu privire la numărul exact de acorduri 

semnate in fiecare an se datorează eșecului organizațiilor patronale cât și a celor sindicatele de a-și 

îndeplini obligația în temeiul IRC și să prezinte datele relevante Ministerului Muncii și de Asigurari 

Sociale. 

La nivel sectorial, nu întotdeauna au avut loc negocieri directe între cele două părți ale relaţiei de 

muncă, în cele mai multe cazuri între PEO, SEK și OEB. Pe de altă parte, contractele colective de 

muncă la nivel de întreprindere sunt elaborate și negociate, de obicei, în mod direct între reprezentanții 

sindicali și angajator, dar într-un număr de cazuri cu sprijinul organizației afiliate a angajatorului 

companiei. 

Gradul de acoperirea a negocierii colective  

Un decalaj semnificativ în cunoaștere a apărut cu privire la gradul de acoperire a negocierilor 

colective. Ca urmare, orice date disponibile sunt fragmentate și provin din diverse surse, în timp ce 

metodele prin care sunt colectate și prelucrate sunt necunoscute. 

În acest context, este o problemă să se citeze orice date specifice. De exemplu, conform datelor din 

2002, acoperirea de negociere este estimată la aproximativ 63%. Cu toate acestea, această cifră 

include, de asemenea, sectorul mai larg public, unde gradul de acoperire ajunge la aproape 100%. În 

orice caz, potrivit datelor de la Institutul Muncii din Cipru (Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, ΙΝΕK-CEP) 

referitoare la tendința acordurilor colective în perioada 2003-2006 în sectoarele selectate ale activității 

economice, gradul de acoperire a contractelor colective a arătat o tendință în scădere. Mai îngrijorător 

este faptul că acest declin are loc în sectoarele economiei cu rate relativ ridicate de acoperire prin 

contract colectiv, cum ar fi hoteluri și restaurante, precum și în construcție. 

Potrivit PEO și SEK, reducerea gradului de acoperire la sindicate este o problemă globală legată de o 

mișcare în creștere față de dereglementarea relațiilor de muncă, deoarece creșterea constantă a 

numărului lucrătorilor non-ciprioţi - categoria cea mai vulnerabilă a lucrătorilor - a avut ca rezultat 

utilizarea tot mai mare a lucrătorilor din  această categorie, ca formă ieftină, ocazională de forță de 

muncă, cu consecințele care decurg din acestea. 
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Extinderea acordurilor colective 
La toate nivelele, contractele colective de muncă acoperă atât angajații organizaţi cât și neorganizaţi. 

În practică, însă, aproape în întregime din cauza lipsei unor mecanisme de control și a încălcării 

contractele colective de muncă, muncă neorganizată nu este foarte des acoperită prin contracte 

colective. Cand vine vorba de procedurile de extindere, în Cipru nu există nici un mecanism, stabilit 

fie prin lege sau acord colectiv, care să prevadă extinderea acordurilor colective. Cu toate acestea, 

având în vedere, scăderea gradului de acoperire prin negociere, sindicatele discută în prezent problema 

existenței unui mecanism de extindere a contractelor colective, care s-a ridicat oficial pentru prima 

dată (CY0607019I, CY0602104F). 

Alte aspecte în contractele colective 

Conținutul negocierii colective 
În practică, conținutul acordurilor colective este destul de limitat, în ciuda faptului că negocierile 

colective în sistemul cipriot de relații de muncă au jucat, tradițional, un rol primordial în reglarea 

termenilor și condițiilor de angajare. Deşi nu a fost efectuat nici un studiu cu privire la conținutul 

contractelor colective atât la nivel sectorial și cât şi de companie, se pare că la aceste nivele acordurile 

nu par să se ia în considerare, la stabilirea termenilor și condițiilor de angajare, factori cum ar fi sexul, 

vârsta, formare și / sau reconversie profesională, mobilitatea și stresul la locul de muncă. Luând ca 

exemplu, egalitatea de șanse între bărbați și femei, se poate spune că nu există nici o legătură cu 

procesul de negociere colectivă (CY0809019I). 

 Cu toate acestea, conform Departamentului pentru Relații de Muncă, acordurile colective sectoriale 

speciale, cum ar fi cele din domeniul hotelier, restaurante și catering și sectorul bancar, precum și alte 

acorduri la nivel de industrie, reglementează și alte aspecte care țin de detalii mult mai specifice ale 

funcționării societăților implicate. În general, totuşi, ordinea de zi a negocierilor include aspecte, în 

principal de natură pur economică - de exemplu, costul alocației de subzistență (ATA), salariile și 

beneficiile - iar negocierea tradițională privind condițiile de muncă se referă la programul de lucru și 

concediul anual. 

Conflictul de  muncă 

Începând cu anul 2003, a fost raportat o scădere constantă a numărului de acțiuni de muncă. Conform 

datelor provizorii de la Departamentul de Relații de Muncă, o scădere dramatică în continuare a 

numărului acțiunilor de muncă s-a înregistrat în anul 2008. Mai precis, în 2008, numărul de greve a 

scăzut la trei, de la opt în 2007, conform datelor revizuite pentru anul 2007. Cu toate acestea, nu există 

date disponibile privind numărul de lucrători implicați, zilele de lucru pierdute sau repartizarea 

grevelor pe sectoare de activitate economică. În ceea ce privește motivele unei acțiune de muncă, 

majoritatea acțiunilor de acest fel par a fi sortite  eșecului ajungerii la un acord colectiv sau încălcării 

sau nepunerii în aplicare a acordurilor colective. 

În ultimul deceniu, în ceea ce privește soluționarea litigiilor de muncă, Ministerul Muncii și 

Asigurărilor Sociale a jucat un rol important în menținerea păcii în sectorul muncii, prin furnizarea de 

servicii de mediere pentru reînnoirea acordurilor colective. În acest context, este important de 

menționat faptul că, în aceeași perioadă, au fost încheiate tot mai puține contracte colective sectoriale 

în etapa de negociere directă, determinând o întârziere gravă a reînnoirii acordurilor.  

Concertare tripartită  
În sistemul actual al relațiilor de muncă, așa cum s-a arătat anterior, și, deși legea nu instituționalizează 

organismele de dialog social, dialogul social în Cipru este destul de ferm stabilit. Cu alte cuvinte, 

există în Cipru o lungă tradiție a dialogului social, punerea în aplicare a aproape tuturor propunerilor și 

politicilor referitoare la relațiile de muncă fiind și rămânând rezultatul dialogului social între Guvern, 

organizațiile patronale și sindicate. La un nivel practic, cooperarea între cele trei părți se realizează 

prin funcționarea comitetelor tehnice și a altor organisme de reprezentare tripartită, dar mai ales prin 

reprezentarea părților interesate în Consiliul Consultativ al Muncii din cadrul Ministerului Muncii și 

Asigurărilor Sociale. Este important de menționat faptul că, în toate organismele de reprezentare 

tripartită în prezent în vigoare, partenerii sociali participă cu un raport de 6 reprezentanți fiecare din 

partea organizațiilor patronale și sindicate. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/07/articles/CY0607019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/feature/CY0602104F.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/09/articles/CY0809019I.htm
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În același context, partenerii sociali participă în aproape toate organizațiile de elaborare a politicilor, 

cum ar fi Autoritatea de Dezvoltare a Resurselor Umane (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κύπρου, HRDA). Ca urmare, această participare permite o intervenție importantă și în timp util, în 

chestiunile legate de muncă și politica socială, în timp ce este clar că aproape toate problemele sociale 

și de muncă sunt obiectul dialogului social - cum ar fi adoptarea acquis-ului UE. Ar trebui remarcat, 

totuși, că există o ordine de zi relativ limitată a dialogului social și o lipsă de inițiativă din partea 

partenerilor sociali de a se extinde în noi domenii, inclusiv în probleme economice și monetare. Până 

în prezent, produse importante, cum ar fi Planul Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(PNA) 2004-2006 si Programul național de la Lisabona (reforma) 2005-2008 nu au fost rezultatul 

dialogului social. În particular, cu toate că guvernul cipriot a cerut patronatelor și sindicatelor să le 

prezinte propriile propuneri, calendarul pentru a face acest lucru a fost extrem de limitat, deoarece nu a 

oferit partenerilor sociali suficient timp de pregătire sau guvernului, suficient timp pentru a le evalua 

propunerile.   

Reprezentarea  la locul de muncă 

În ceea ce privește reprezentarea angajaților la nivel de unitate, până în prezent, principalele structuri 

de reprezentare se referă exclusiv la reprezentare în sindicat și comitetele de securitate. Rămâne de 

văzut în ce măsură legislația existentă (Legea 143 (I) / 2003) va fi utilizată pentru punerea în practică a 

instituției Consiliilor de muncă Europene (EWC) și sporirea importanței acestora (CY0409103F). 

Potrivit IRC, atât angajatorii, cât și sindicatele recunosc dreptul angajatorilor și angajaților de a se 

organiza în mod liber și de a face parte din organizații conform propriei lor alegeri, fără nici un 

amestec sau victimizare din ambele părți. În ceea ce privește reprezentativitatea, în conformitate cu 

Legea Sindicatelor (Legea 71/1965) cu modificările survenite până în 1996, este obligatoriu să existe 

un număr minim de 21 de angajați, cu respectarea tuturor dispozițiilor privind înființarea unui sindicat, 

în conformitate cu legea. Mai mult decât atât, sindicatul trebuie să fie înregistrat la Registrul 

Sindicatelor. Comitetele de securitate există în unitățile cu 10 sau mai mulți angajați, aşa cum prevede 

legislația privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (Legea 89 (I) / 1996), precum și 

reglementările relevante cu privire la comitetele de siguranță (Act administrativ de reglementare 

134/1997). 

Drepturile angajaţilor 

Instituția principală care asigură punerea în aplicare a drepturilor angajaţilor în Cipru este reprezentată 

de inspectoratele de muncă, care funcţioneaza sub mecanismele de control ale Departamentului 

Relațiilor de Muncă, care în prezent prevede un total de 13 inspectori. 

Principalii actori 

În Cipru, în afară de organizațiile patronale și sindicale, nici un alt actor nu este implicat în negocierile 

colective. Guvernul joacă un rol consultativ și nu este direct implicat în negocierile colective, în afară 

de sectorul public, unde este una dintre părţile din procesul de negociere. 

Sindicatele  

În ceea ce priveşte sindicatele, din 1960 mișcarea sindicală din Cipru, atât în sectorul privat cât și 

semi-public a fost extreme de bine reglementată și organizată, atât în privinţa direcțiilor și structurii. 

Principalele organizații sindicale 
Principalele organizații sindicale sunt:  

 Federația Democrată a Muncii din Cipru (Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου, 

DΕΟΚ) with 8,807 members; 

 Federația Sindicatelor pancipriote Independente (Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων 

Συντεχνιών, PΟΑS), un grup independent de mici sindicate care organizează lucrătorii din 

întreprinderile mai mici și bazele suverane britanice ale insulei cu 164 de membri; 

 PEO are rămâne cel mai mare sindicat cu 81.473 membri; 

 Confederaţia lucrătorilor din Cipru (Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου, SΕΚ) cu 71.574 

membri.  

In sectorul bancar, Uniunea angajaţilor bancari din Cipru (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, 

ΕΤΥΚ) domină, fiind singurul sindicat din sector, cu o poziție puternică în ceea ce privește numărul de 

http://www.hrdauth.org.cy/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/09/feature/CY0409103F.htm
http://www.deok.org.cy/
http://www.sek.org.cy/
http://www.etyk.org.cy/
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membri, acoperirea prin negociere colectivă și putere de negociere. In sectorul public sau de stat, 4 

sindicate negociază independent cu guvernul, existând între aceștia o cooperare și coordonare redusă, 

dacă există, 

 Sindicatul pancipriot a angajaţilor publici (Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, 

PΑSΥDΥ), reprezentând funcționarii publici și, de departe, cel mai mare și puternic sindicat în 

ceea ce privește calitatea de membru și de putere din sectorul public; 

 Organizația pancipriotă a Profesorilor greci (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων, 

PΟΕD), reprezentându-i pe învățători; 

 Organizația Profesorilor greci din învățământul secundar (Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, ΟΕLΜΕΚ), reprezentându-i pe profesorii din din învățământul 

secundar; 

 Organizația Profesorilor greci din învățământul tehnic (Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής 

Εκπαίδευσης Κύπρου, ΟLΤΕΚ), reprezentându-i pe profesorii din școlile tehnice. 

Tendințe în dezvoltarea sindicatelor 
Datele privind apartenența sindicală sunt furnizate de către grefierul Sindicatelor, cu 2008 ca an de 

referință. 

PEO este cel mai vechi sindicat din Cipru și este deosebit de dominant în rândul gulerelor albastre, 

precum și al lucrătorilor calificați și semi-calificați. Cu toate acestea, în ultima vreme, a devenit mult 

mai activ în toate sectoarele de activitate economică și în toate profesiile. Pe de altă parte, aşa cum 

arată Sparsis (1998), SEK a crescut în poziţia de a ataca PEO în sfera sa tradițională de influență și în 

perioada 1960 și 1970 a adus sindicatele din utilitățile publice sub umbrela sa. În cele din urmă, 

DEOK, deși redus în ceea ce privește numarul de membri, este destul de influent în privinţa puterii de 

negociere. 

Ar trebui remarcat faptul că, în Cipru, există o tradiție a pluralismului în sindicalism, precum și 

legături puternice ideologice între unele sindicate (dacă nu toate) și partidele politice, ca în cazul 

Partidului progresist al Poporului (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, ΑΚΕL). Cu toate acestea, 

în ciuda diferențelor ideologice și politice sau de afiliere diferită, sindicatele din sectorul privat și 

semi-public se coordonează deplin unele cu celelalte. Mai mult decât atât, au fost deosebit de eficiente 

în abordarea lor comună de a promova drepturile şi interesele membrilor lor. 

Activitatea sindicală 

Deși în Cipru rata mişcării sindicale rămâne la niveluri relativ ridicate în comparație cu mediile 

europene, începând cu anul 1990 a existat o scădere treptată de peste 18% a activităţii sindicale. Mai 

precis, rata activităţii sindicale a scăzut de la 76.16% în 1990 la 58.06% în 2006. Pe baza statisticilor 

disponibile, scăderea ratei activității sindicatelor este un rezultat al creșterii excesive a numărului de 

non-membri de sindicat în raport cu numărul de membri de sindicat. Acest lucru înseamnă că, în 

aceeași perioadă, deși numărul total de membri de sindicat a ]nregistrat o creștere constantă și 

substanțială de aproximativ 35%, respectiva creștere a non-membrilor de sindicat a fost de 

aproximativ 350%. Acest rezultat s-a datorat aproape în întregime reducerii ocupării forței de muncă 

în sectoare ale economiei cu o lungă tradiție de apartenența sindicală, precum și o creștere 

corespunzătoare a ocupării forței de muncă în sectoarele în care lucrătorii nu sunt în mod tradițional 

organizaţi în sindicate. 

Organizațiile patronale  
În ceea ce privește organizațiile patronale, până în prezent, structura, organizarea și funcționarea 

organizațiilor patronale din Cipru nu au fost studiate și analizate într-un mod sistematic. Cele mai 

multe referiri în acest sens sunt cuprinse în documente care examinează problemele lregislaţiei muncii 

și relațiile de muncă, în general, sau abordează istoric problema de organizare a organizațiilor 

patronale. 

Principalele organizații patronale 
Cele mai importante organizații patronale din Cipru sunt următoarele cinci: 

 Federația Angajatorilor și industriașilor din Cipru (Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, 

ΟΕΒ); 

http://www.pasydy.org/
http://www.poed.com.cy/
http://www.oelmek.org/dnn/
http://www.oltek.org.cy/index.php/-mainmenu-27/7/10---.html
http://www.akel.org.cy/
http://www.oeb.org.cy/
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 Federația Asociațiilor de Antreprenori din constructii din Cipru (Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, OSEOK); 

 Asociația Patronatului bancar din Cipru (Κυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών, 

ΚΕSΤ); 

 Asociația pancipriotă a hotelierilor (Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, PΑSΥXΕ); 

 Camera de comerţ şi industrie din Cipru (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

CCCI) 

Totuşi, dintre acestea, cele mai reprezentative organizații patronale sunt OEB și CCCI, care sunt 

considerate ca fiind principalele asociații patronale naționale din Cipru care funcționează ca 

organizații umbrelă reprezentând întregul spectru al întreprinderilor din toate sectoarele de activitate 

economică. Acestea includ industria, construcțiile, serviciile, comerțul, agricultura și învățământul 

privat. În acest context, atât OSEOK și KEST sunt membri înregistrați ai OEB și sunt active la nivel 

sectorial ca principalele organisme de negociere pentru membrii lor. În schimb, PΑSΥXΕ, ca urmare a 

unui dezacord recent cu OEB s-a alăturat CCCI. 

Tendințe în evoluţia organizației angajatorului 
În ceea ce privește organizarea și dezvoltarea organizațiilor patronale, conform raportului anual OEB 

pentru anul 2003, federația cuprinde 53 de asociații profesionale, în timp ce întreprinderile care sunt 

membri - direct sau indirect - angajează aproximativ 60% -65% din angajații din sectorul privat, 

inclusiv companiile semi-publice. În ceea ce privește dimensiunea întreprinderilor aparținând OEB, 

majoritatea covârșitoare sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), în timp ce aproximativ 80% sunt 

active în sectorul serviciilor. Ar trebui remarcat faptul că, în economia Ciprului, mărimea 

întreprinderilor se determină după cum urmează: 

• întreprinderile mici sunt cele care utilizează unu la 15 angajați; 

• întreprinderile mici și mijlocii sunt cele care utilizează 15-249 de angajați; 

• întreprinderile mari sunt cele care utilizează mai mult de 250 de angajati. 

CCCI cuprinde în prezent 125 asociații profesionale. Angajatorii care sunt reprezentaţi de CCCI 

numără 148.000 lucrătorir în anul de referință 1999 - această cifră reprezintă 82% din persoanele 

angajate plătite în sectorul privat. 

În cele din urmă, ar trebui să se menționeze că în Cipru organizațiile cu o reprezentare mixtă a 

intereselor există. Cel mai mare dintre aceste organizații este Federația Profesională a Comercianților 

panciprioţi mici "(Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, 

POVEK). Astăzi, POVEK are aproximativ 8.000 de membri, dintre care aproximativ 60% sunt 

angajatori care activează în ocupații tehnice, confecţii, centre de recreere și stații de benzină.  

http://www.oseok.org.cy/
http://www.ccci.org.cy/
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Republica Cehă: Profilul relaţiilor de muncă 

Relaţii de muncă 

Negocierea colectivă 

Legislația cehă distinge între contractele colective la nivel de întreprindere (ELCA), încheiate între 

organismul competent sindical și un angajator, și HLCA, încheiate pentru un număr mai mare de 

angajați de către organ sindical și o organizație sau organizații ale angajatorilor relevante de nivel 

superior. 

Nivelul cel mai răspândit de negociere colectivă în Republica Cehă este la nivel de întreprindere; cu 

toate acestea, nu există nici un registru central al ELCA. În privinţa HLCA, potrivit datelor de la 

ČMKOS, din cele 32 sindicate, în 2008, au fost încheiate un total de 18 contracte la nivel superior, 

care cuprinde aproximativ 5.364 de angajatori și 607.952 angajați.  

Extinderea  contractelor colective 

Procesul de extinderea domeniului de aplicare acordurilor colective către alți angajatori a continuat în 

2008, cu extinderea a trei astfel de acorduri. Caracterul obligatoriu al acestor contracte HLCA a fost 

extins pentru a include încă 3.975 angajatorii cu peste 362.000 angajați. Prin urmare, HLCA încheiate 

de sindicatele afiliate la ČMKOS din 2008 se aplică la aproape 9.400 de angajatori (în comparație cu 

9.304, în 2007) și cuprinde mai mult de 970.466 de angajați (998.435 în 2007) ceea ce reprezintă 

aproximativ 23,2% din totalul salariaților. 

Potrivit sindicatelor asociate la ČMKOS, 3.119 contracte ELCA au fost încheiate în 2008 care se 

aplică la 1.110.109 salariați - ceea ce reprezintă 26,5% din totalul salariaților din Republica Cehă - cu 

6.344 angajatori, unde organizațiile sindicale ale acestora sunt active. 

Parametrii legali 

Negocierea colectivă este reglementată prin lege, atât din punct de vedere al procesului cât și a 

conținutului. Obligațiile care decurg din contractele colective de muncă sunt obligatorii pentru părțile 

contractuale și punerea în aplicare a unor astfel de obligații este reglementată legal. 

Extinderea caracterului obligatoriu a contractelor HLCA către un alt angajator, este posibilă, în 

condițiile stabilite de lege. Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Cehă (Ministerstvo 

práce o sociálních věcí ČR, MPSV ČR) deţine competențele necesare. Acordurile sunt extinse pe baza 

unei propuneri făcute de ambele părți contractuale, cu condiția ca prevederile stabilite de lege să fie 

îndeplinite. Nu există mecanisme benevole de extindere. 

Pentru negocierea colectivă la nivel de companie, din punct de vedere juridic obligaţia minimă se 

referă - în cazul în care un HLCA se aplică angajatorului relevant – doar  la obligațiile negociate în 

acordul la nivel superior. 

Coordonarea negocierii 

ČMKOS coordonează negocierile colective cu membrii săi prin intermediul unor obiective anuale din 

domeniul salariilor și verificarea îndeplinirii lor, dar şi în relaţie cu formarea, beneficiile sociale și alte 

aspecte. Acest proces de coordonare are loc în legătură cu obiectivele anunțate de către Confederația 

Europeană a Sindicatelor (CES - ETUC).). 

În general, negocierea colectivă este relativ stabilă în Republica Cehă, iar tendințele de centralizare și 

descentralizare nu sunt clar vizibile. 

Alte aspecte în contractele colective 
Contractele colective, în special la nivel de companie, abordează o gamă largă de probleme legate de 

dreptul muncii, cum ar fi reducerea programului de lucru fără reducerea salariilor și dreptul la 

concediu. Contractele acoperă, de asemenea condițiile de muncă, de exemplu, munca pe durată 

determinată, cu fracțiune de normă și munca temporară. În plus, contractele iau în considerare politica 

socială, cum ar fi perioada de recreere a angajatului și transportul, precum și formarea profesională 

continuă (FPC), sănătate și siguranță, precum și alte aspecte. Contractele colective stabilesc, de obicei, 

și  principiile de cooperare a partenerilor contractuali. Structura conținutului contracteor colective a 

rămas neschimbat de ani de zile și este rareori subiectul unor schimbări. Subiecte, cum ar fi stresul la 

locul de muncă, hărțuirea la locul de muncă și egalitatea de gen sunt rareori reflectate în contractele 

http://www.etuc.org/
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colective de muncă. Pe de altă parte, dispozițiile referitoare la regimul echilibrului muncă-viață tind să 

fie relativ frecvente. 

Problema FPC este în mod tradițional o parte standard a contractelor colective, în special la nivel de 

companie: cu toate acestea, în principal, prevalează reglementările universale. Subiectul învățării pe 

tot parcursul vieții dacă apare vreodată și rar în contractele colective de muncă. 

Conflictul de muncă 

Nu există nici o obligaţie de raportare definită prin lege în ceea ce privește conflictele de muncă. 

Astfel de acțiuni nu au fost monitorizate la nivel central de către partenerii sociali din 1997. În ceea ce 

privește soluționarea conflictelor, regulile în acest domeniu sunt stabilite prin lege. Conform datelor 

sindicatelor (numai pentru ČMKOS), un litigiu a fost soluționat printr-un mediator în procesul de 

negociere a unui contract HLCA în trei cazuri în 2008 (în comparație cu nici unul în 2007) și în timpul 

negocierii unui contract ELCA, în 12 cazuri (cinci în 2007). Un litigiu a fost rezolvat de un arbitru în 

timpul negocierii unui contract HLCA într-un singur caz (nici unul în 2007); nu a existat nici un caz 

pentru un contract ELCA (la fel ca în 2007).  

Nicio alertă de grevă nu a fost anunțată în timpul negocierii unui contract HLCA în 2008 (la fel ca în 

2007). Cu toate acestea, în cazul contractelor ELCA, șapte alerte de grevă au fost anunțate în timpul 

fazei de negociere (una în 1007). Patru alerte grevă au fost anunțate în afara negocierilor colective în 

2008 (trei în 2007). Nu a avut loc nicio grevă în timpul negocierii unui contract HLCA sau ELCA, nici 

în 2007 sau 2008. Au fost trei greve în afara negocierilor colective în 2008 (una în 2007). Prima greva 

a fost împotriva tăierii bugetului pentru sistemul educațional regional și salarii (CZ0805019I). A doua 

acțiune grevistă a fost de o zi împotriva politicii de sănătate publică. A treila greva a fost împotriva 

restructurării într-o fabrică de echipamente electrice și electronice a producătorului Siemens care şi-a 

mutat producția din Republica Cehă (CZ0809039I). 

Alte activităţi de protest si motivele acțiunilor colective  

Un număr de proteste și demonstrații au avut loc şi în 2008, cum ar fi o demonstrație împotriva 

reformei sistemului de pensii și în domeniul sănătății (CZ0803019I, CZ0807019I, CZ0805039I), 

demonstrații împotriva reformei finanțelor publice (CZ0806039I), o alertă de grevă a lucrătorilor din 

transport, demonstrații împotriva fuziunii unor spitale publice, precum și o demonstrație a ofițerilor de 

poliție, pompieri și gardieni pentru salarii mai mari (CZ0810059I). 

Sectorul principal implicat în greve a fost sectorul public. 

Salariile, orele de lucru și alte condiții de muncă, amenințări de concediere colectivă, precum și 

măsurile economice guvernamentale, inclusiv amendamentele legislative aferente au fost principalele 

motive de grevă. 

Concertare tripartită concertation 

În Republica Cehă, RHSD acţionează ca forum tripartit la nivel național; aceasta este principala 

instituție a țării pentru dialogul social. A fost creată la nivel federal și național în 1990 la inițiativa 

guvernului federal, care a anticipat că un astfel de forum ar contribui la menținerea păcii sociale în 

timpul transformării economice. Sarcina RHSD are strict o funcție consultativă. 

Domeniile în care RHSD face observații sunt definite prin lege: politica economică, relațiile de muncă, 

negocierea colectivă și ocuparea forței de muncă, problemele sociale, salariile din serviciile publice și 

salarizarea, administrație publică, siguranța la locul de muncă, dezvoltarea resurselor umane și 

educație, precum și poziția Republicii Cehe în cadrul UE. În special, primul și ultimul domeniu sunt 

foarte ample și pot cuprinde o gamă largă de politici diferite. Într-o perspectivă europeană, Republica 

Cehă este una dintre țările în care concertarea tripartită acoperă o gamă largă de activități. 

Reprezentarea la locul de muncă  
Reprezentanții salariaților - adică, sindicatele, comitetele de întreprindere și de siguranță la locul de 

muncă și cei care răspund de protecția sănătății - au statutar obligația de a ţine la curent angajații, în 

mod corespunzător, în toate locurile de muncă, cu privire la activitățile lor, precum și cu privire la 

conținutul și concluziile tuturor informațiilor și negocierilor cu angajatorii. Reprezentanții angajaților 

nu trebuie să fie dezavantajați, avantajaţi sau discriminaţi din cauza apartenenței lor la consiliul de 

întreprindere. 
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Sindicatele joacă de departe rolul cel mai important în reprezentarea angajaților conform 

reglementărilor în materie de competență, dar, de asemenea, şi în practică, din perspectiva 

incidentelor, funcției în dialogul social și în special negocierea colectivă. Numai sindicatele 

profesionale pot reprezenta angajați în relațiile de muncă în cadrul negocierilor colective la încheierea 

de contracte colective și în cadrul negocierilor tripartite din RHSD. Regulamentul rolulului și 

prerogativelor sindicatele este reglementat prin lege.  

Angajaţii pot fi reprezentați de către un consiliu de muncă care, însă, nu are subiectivitate juridică și 

acționează numai ca mediator între angajatori și angajații acestora, pentru a facilita fluxul de informare 

și de consultare în cadrul unei companii. Mandatul consiliului de muncă și siguranța la locul de muncă 

și responsabilii cu protecția sănătății durează până la trei ani. 

Drepturile angajaților  
Inspectoratele de muncă ale statului, oficiile de muncă la nivel local și instanţele competente sunt 

principalele instituții care asigură punerea în aplicare a drepturilor lucrătorilor. 

La data de 1 iulie 2005, noua Lege nr.251/2005 privind Inspecția Muncii a intrat în vigoare. Aceasta 

reprezintă modificarea cea mai extinsă în privinţa controlului de  către stat a muncii și dreptului de 

muncă din peste 10 ani. Ca parte a schimbărilor, Biroul ceh de siguranță a muncii și birourile locale de 

inspecție a siguranței muncii au fost desfiinţate. În schimb, Biroul de Stat al Inspecţiei Muncii este 

condus de ČR MPSV. Cele mai importante modificări fața de fostele inspectorate de securitate a 

muncii constau în faptul că nu noile inspectorate de muncă monitorizează nu numai conformitatea cu 

legislația privind siguranța muncii și protecția sănătății la locul de muncă, dar și aproape toată 

legislația muncii și ocuparea forței de muncă, inclusiv timpul de lucru, concedii, remuneraţiile, 

egalitatea de tratament, compensaţiile și alte aspecte. Legea privind inspecția muncii introduce, de 

asemenea, o serie de infracțiuni, în cazul angajatorilor persoane fizice, ca și delicte administrative, în 

cazul angajatorilor persoane juridice, cu posibilitatea de a impune amenzi de până la 2 milioane CZK 

(aproximativ € 77,000,  conform datelor de până la 13 iulie 2009) . 

Nu există instanțe speciale de muncă în Republica Cehă, deoarece legislația de după 1990 păstrează 

litigiile de muncă în cadrul autorității instanțelor generale, care sunt competente  conform adresei de 

domiciliu a reclamantului. Cu toate acestea, instanțele judecătorești lucrează de multe ori lent; un 

diferend privind încetarea contractului de muncă ar putea dura trei ani. În plus, ele nu sunt deloc 

ieftine pentru angajat, care trebuie să plătească cheltuielile de judecată și, de obicei, trebuie să 

angajeze un avocat, deoarece procedurile privind probele sunt dificile. 

Principalii actori 

În cele mai multe dintre sectoarele de activitate importante la nivel național, sindicatele și federațiile 

patronale au luat fiinţă la scurt timp după noiembrie 1989. Ele au competență la nivel național și, 

rareori, acționează autonom. Cele mai multe sunt membre ale uneia dintre confederațiile naționale, 

unde ocupă, de obicei, o poziție importantă. Ele participă, direct sau indirect, la negocierile tripartite 

naționale. Cu câteva excepții, sunt liderii dialogului social din sectorul lor și negociază contractele 

HLCA;  frecvent, un contract HLCA se aplică într-un anumit sector. Ele sunt, de asemenea, membre a 

cel puțin unei structuri sectoriale europene și/sau internaționale. 

Sindicatele  

A existat un declin continuu în activitatea sindicală în Republica Cehă. În anul 2008, conform datelor 

de la sindicate, circa 22% din numărul total al salariaților din sectorul privat erau sindicalizați. Această 

tendință de scădere a afectat majoritatea sindicatelor din țară. 

Principalele organizații sindicale 

Cea mai mare confederație sindicală este ČMKOS, cu 520.000 membri în 2008, urmată de Asociația 

Sindicatelor Independente (Asociace samostatných odborů, ASO), care a avut aproximativ 210.000 de 

membri în 2008. Ambele confederații sindicale sunt membre ale RHSD. A treia cea mai mare 

organizație sindicală din punct de vedere al membrilor și importanței este Confederația pentru Artă și 

Cultură (Konfederace umění o kultury, KUK), care în trecut a fost membră a RHSD. În anul 2007, 

conform propriilor sale date, KUK a avut peste 43.000 de membri, iar în 2008 a avut 42.000 de 

membri. 
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Celelalte două confederații sindicale sunt Asociația Sindicală din Boemia, Moravia și Silezia 

(Odborové sdružení Cech, Moravy un Slezska, OS ČMS), care are aproximativ 10.000 de membri, și 

Coaliția sindicatelor creștine (Křesťanská odborová koalice, KOK), cu 5.000 de membri. Acestea nu 

corespund caracteristicilor unora dintre confederațiile sindicale mari, în privinţa mărimii sau 

importanţei. 

Unele dintre cele mai mari federații sindicale din Republica Cehă sunt membre ale ČMKOS, cum ar fi:  

 Federația Cehă a metalurgiștilor KOVO (Odborový svaz KOVO, OS KOVO), care, conform 

datelor proprii avea aproape 180.000 membri in 2007;  

 Sindicatul Cehia-Moravia al lucrătorilor din educație (Českomoravský odborový svaz 

pracovníků školství, ČMOS PŠ), care avea aproape 40.000 membri în 2007;  

 Sindicatul Serviciilor de Sănătate și Asistență Socială din Republica Cehă (Odborový svaz 

zdravotnictví a sociální péče ČR, OSZSP ČR) şi OS ECHO (Odborový svaz ECHO, OS 

ECHO) (CZ0409101N), cu circa 30.000 membri fiecare în 2007.  

Alte federații din ČMKOS cu o baza de membri în 2007, de aproximativ 20.000 de membri fiecare 

sunt :  

 Sindicatul organismelor și organizațiilor de stat (Odborový svaz státních orgánů a organizací);  

 Sindicatul lucrătorilor din mine, geologie și industria petrolieră (Odborový svaz pracovníků 

hornictví, geologie a naftového průmyslu, OS PHGN);  

 Sindicatul lucrătorilor din poştă, telecomunicaţii şi jurnalism (Odborový svaz zaměstnanců 

poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, OSZPTNS);  

 Sindicatul lucrătorilor din construcţii din Republica Cehă (Odborový svaz STAVBA ČR);  

 Sindicatul lucrătorilor din industria lemnului, silvicultură și gospodărirea apelor (Odborový 

svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, OS DLV).  

Federațiile profesionale sindicale comparabile ca mărime medie și influente pot fi, de asemenea, găsite 

printre membrii colectivi ai ASO, cum ar fi membrul său fondator, Sindicatul lucrătorilor din 

agricultura privind nutriţia – Asociaţia sindicatelor Libere ASO din Republica Cehă (Odborový svaz 

pracovníků zemědělství o výživy - Asociace svobodných odborů ČR, OSPZV-ASO ČR), și Sindicatul 

Asociației lucrătorilor feroviari (Odborové sdružení železničářů, OSZ).  

Tendinţe în evoluţia sindicatelor 

Scăderea activităţii sindicale determină federații sindicale lider să încerce să fuzioneze cu sindicate 

mai mari și mai influente. Această tendință spre integrare este evidentă, de exemplu, în baza statutului 

de membru al CMKOS și se manifestă într-o serie de organizații sindicale. Cu toate acestea, acest 

proces întâmpină şi obstacole în zona de finanțare și recrutare a resurselor umane în poziții superioare 

de conducere, de exemplu, astfel încât  fuziunile au loc doar foarte rar. Cel mai semnificativ exemplu 

al unei fuziuni de federații este crearea OS ECHO. Sindicatul lucrătorilor din energie (Odborovy svaz 

energetiku, OSE) și Sindicatul pentru produse chimice din Republica Cehă (Odborovy svaz Chemie, 

OSC), ambele afiliate la ČMKOS, au fuzionat în mai 2004 pentru a forma noua federație, care are 

peste 34.000 de membri. Reorganizările organizațiilor sindicale sunt mult mai frecvente decât 

fuziunile. 

Organizațiile patronale  
În ceea ce privește activitatea organizațiilor patronale, situația este relativ stabilă și nu au avut loc 

schimbări fundamentale deoarece noii antreprenori au creat o serie a asociații care să le reprezinte 

noile interese specifice, după încheierea regimului comunist în 1989. Nu au existat modificări majore 

în componența acestor organizații în ultimii ani. 

Principalele organizații patronale  
Cele mai importante organizațiile patronale din Republica Cehă sunt: SP ČR și KZPS. Întreprinzătorii 

privați mici sunt organizaţi în Asociația întreprinzătorilor din Republica Cehă (Sdružení podnikatelů o 

živnostníků ČR, SPZ ČR). 

SP ČR a făcut  parte din  KZPS înainte de 1995. Ea cuprinde membri individuali și colectivi, asociaţi 

pe bază de afiliere, sectorială, de ramură și regională. În plus față de companiile mari, confederația 

reprezintă, de asemenea, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Interesele acestora din urmă sunt 

http://www.oskovo.cz/
http://www.skolskeodbory.cz/
http://osz.cmkos.cz/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/09/inbrief/CZ0409101N.htm
http://statorg.cmkos.cz/
http://osphgn.cmkos.cz/
http://oszptns.cmkos.cz/
http://stavba.cmkos.cz/
http://www.osdlv.cz/
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reprezentate de Uniunea antreprenorilor medii (Unie středního stavu ČR), care este un membru 

colectiv. Printre ceilalți membri sunt: 

 Asociația întreprinderilor industriale din Moravia și Silezia (Společenství průmyslových 

podniků Moravy a Slezska, SPPMS);  

 Asociația electrotehnică din Cehia-Moravia (Českomoravská elektrotechnická asociace, ELA);  

 Asociația industriei auto (Sdružení automobilového průmyslu, Sdružení AP);  

 Sindicatul din transporturi (Svaz dopravy ČR, SD ČR);  

 Asociația industriei chimice din Republica Cehă (Svaz chemického průmyslu ČR, SCHP ČR);  

 Asociația cehă a angajatorilor din sectorul energetic (Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 

ČSZE).  

În prezent, KZPS este format din următorii membri:  

 Asociația industriei de textile, confecții și pielărie (Asociace textilního-oděvního-kožedělného 

průmyslu, ATOK);  

 Asociația întreprinzătorilor din construcţii din Republica Cehă (Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR, SPS); 

 Asociația cooperativă a Republicii Cehe (Družstevní asociace ČR, DAČR); 

 SPŽ ČR; 

 Uniunea Asociațiilor Patronale din Republica Cehă (Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 

UZS); 

 Asociația angajatorilor din industriile miniere și petrol (Zaměstnavatelský svaz důlního a 

naftového průmyslu, ZSDNP); 

 Asociația  agricolă din Republica Cehă (Zemědělský svaz ČR, ZSČR).  

Ambele confederații patronale sunt reprezentate în organismele RHSD. 

Datele privind numărul de lucrători angajați de către companiile afiliate la organizațiile patronale sunt, 

din păcate, nesigure. 

Tendinţe în evoluţia organizaţiilor patronale 

În perioada 2004-2007, o reorganizare a organizațiilor patronale a avut loc în cadrul asociațiilor 

existente. 

În 2007, noul cod muncii a precizat că acordurile HLCA erau obligatorii pentru angajatorii afiliaţi la 

organizațiile patronale care au încheiat un astfel de contract; ele sunt obligatorii în cazul în care aceşti 

angajatorii părăsesc confederația în momentul în care contractul colectiv este încă valabil. Acest lucru 

înseamnă că ar trebui să nu mai fie posibil pentru anumiți membri ai unei organizații patronale să evite 

caracterul obligatoriu al unui contract HLCA prin refuzul de a-i oferi organizației consimțământul lor 

de a se încheia. O consecință neintenționată a acestei legislații ar fi putut fi refuzul sporit în rândul 

angajatorilor de a nu se asocia. Cu toate acestea, se pare că, odată cu intrarea în vigoare a noului 

regulament juridic în organizațiile patronale au fost mai dispuse la negocieri colective.  

http://www.sppms.cz/cs/
http://www.electroindustry.cz/
http://www.autosap.cz/
http://www.svazdopravy.cz/
http://www.schp.cz/html/
http://www.csze.cz/titulni.php
http://www.atok.cz/
http://www.sps.cz/
http://www.dacr.cz/
http://www.uzs.cz/
http://www.zsdnp.cz/
http://www.zscr.cz/
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Danemarca: Profilul relațiilor de muncă 

Relații de muncă 

Negociere colectivă 

Acoperire și parametrii legali 
Rata de acoperire a acordurilor colective a fost de 83% în 2008, situându-se astfel la un nivel ridicat 

comparativ cu cel din statele membre ale UE. Acoperirea din sectorul privat este de 73% și 100%, în 

sectorul public. Rata de acoperire a fost relativ stabilă: până în 2007, rata a fost de 85% timp de mai 

multe decenii. 

Contractile colective sunt obligatorii, în conformitate cu acordurile de bază încheiate între partenerii 

sociali din sectorul privat dar și din sectorul public. 

Nivelurile cele mai importante de negociere colectivă pentru stabilirea remunerației și a 

timpului de lucru 
Sistemul de negociere colectivă este caracterizat de o reglementare multi-nivel și o descentralizare 

controlată central – denumită şi "descentralizare centralizată". 

La nivel național, DA și LO negociază un contract de bază (Hovedaftalen) și un acord de cooperare 

(Samarbejdsaftalen) care au o perioadă de valabilitate mai lungă decât contractele colective de muncă 

la nivel sectorial. Aceste contracte de bază asigură un cadru general pentru negocierea acordurilor 

sectoriale, prin definirea normelor fundamentale de procedură - inclusiv dreptul de a se organiza, 

obligația de a cădea la pace, cooperarea la locul de muncă sau gestionarea concedierilor abuzive. 

Pe baza acestui cadru general, cele mai multe negocieri colective privind salarizarea, timpul de lucru și 

condițiile de muncă au loc la nivel sectorial. Acordurile sectoriale, la rândul lor, sunt folosite ca un 

cadru cuprinzător, care este pus în aplicare la nivel de companie. 

Extinderea contractelor colective  

Nu există nici o procedură de extindere oficială pentru contractele din sectorul privat. Acțiunea din 

partea Guvernului, dacă este există, este pentru a adopta legislația UE. Mai important, ponderea 

ridicată a angajaților din sectorul public este cea care constituie aproximativ o treime din forța de 

muncă, precum și activitatea sindicală amplă și centralizarea la nivel de angajator, care asigură 

stabilirea unor standarde informale acceptate pe scară largă mult peste cele negociate la societăți şi 

reglementate de acorduri colective (Scheuer, 1999).  

Principalele mecanisme de coordonare în negocierea salariilor 
Modelul principal al negocierilor salariale este stabilit prin acordurile sectoriale; aceste acorduri sunt, 

la rândul lor, tot mai mult completate de acorduri la nivel de companie. Remunerarea individuală 

efectivă este stabilită la nivel de companie. Această relație între nivelul central și nivelul local este, 

după cum s-a menționat deja, denumită "descentralizare centralizată". 

Principalele tendinţe de negociere colectivă 

Tendința principală în ceea ce privește negocierile colective este un grad mai mare de descentralizare. 

O prevedere din acordul de sector destabilire a trendului – Contractul de muncă - permite părților la 

nivel de companie să ia în comun decizii care sunt diferite de unele dintre dispozițiile acordului 

sectorial - de exemplu, în ceea ce privește prevederile referitoare la timpul de lucru. Părțile centrale nu 

trebuie să sancționeze această abatere. 

Alte aspecte ale contractelor colective 

Contractele colective acoperă multe aspecte care nu sunt legate exclusiv de a salarii și de timpul de 

lucru. Aceste aspecte includ salariul de boală, concediul de maternitate, boala şi spitalizarea copiilor, 

formarea profesională, pensiile suplimentare și cooperarea în cadrul companiei. 

Formarea și învățarea pe tot parcursul vieții sunt, de asemenea, parte integrantă a acordurilor daneze. 

Egalitatea de gen  

Problema egalității de gen nu este abordată în mod specific în acordurile sectoriale. Formal, problema 

egalității de remunerare a fost introdusă în contractele din 1973. De atunci, contractele nu au făcut 

distincţie între bărbați și femei. Cu toate acestea, în 2003, DA și LO au publicat un raport comun 

privind egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii, care a fost rezultatul unei anchete bipartite 

privind diferența de remunerare între femei și bărbați. 
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La runda de negociere din 2007, posibilitatea concediului de paternitate a fost înăsprită. În consecință, 

dacă tatăl nu face uz de concediul la care are dreptul, concediul nu va fi transferat mamei, cum a fost 

cazul înainte. 

Conflictul de muncă 

Frecvenţa grevelor 

Recent, mişcările din sectorul de muncă au înregistrat fluctuaţii. După o grevă generală în 1998 

privind salarizarea și concediul anual, nu au mai apărut conflicte majore, însă, diferite conflicte 

sectoriale au dus la un număr relativ mare de conflicte de muncă între 2000-2004. Cu toate acestea, în 

comparație cu restul UE, media anuală a Danemarcei pentru perioada 2004-2007 este doar moderată în 

ceea ce privește numărul de zile lucrătoare pierdute printr-o acțiune de muncă în fiecare an.  

O grevă prelungită a avut loc în sectorul public în 2008. Conflictul de opt săptămâni a implicat o grevă 

pentru egalitatea de remunerare, iar lucrătorii protestatari erau reprezentaţi de profesiile tipic feminine 

din sectorul public - cum ar fi asistente medicale, personalul medical social, profesori și tineri 

educatori. Muncitorii au cerut o mărire de salariu substanțială pentru cei care lucrează în profesii tipic 

feminine, ca un mijloc de a elimina diferența de remunerare între femei și bărbați. 

Principalele motive ale acţiunii colective  

În ultimii 10 de ani, activitatea grevistă a fost deosebit de răspândită în industria de prelucrare a cărnii, 

sectorul metalurgic și sectorul public la nivel regional și municipal. Problema de remunerare este 

motivul cel mai frecvent pentru activitatea grevistă, urmat de condițiile de muncă și de greve pentru 

motive politice. 

Soluționarea  conflictelor și mecanismele de arbitraj 
Soluționarea conflictelor în dreptul colectiv de muncă se bazează pe distincția dintre un "conflict 

pentru drepturi" și un "conflict pentru interese". 

Un "conflict pentru drepturi", apare în cazul în care problema în litigiu este deja reglementată printr-un 

acord colectiv. În cazul unui conflict de drepturi, nu există, în general, nici un drept de a recurge la o 

acțiunea grevistă sau la un blocaj. Singura excepție care este relevantă pentru angajatori este un caz de 

acțiune legală de muncă care manifestă înţelegere sau blocaj. 

Dacă cazul respectiv se referă la o încălcare a contractului colectiv, trebuie să se apeleze ă la 

Tribunalul Muncii (Arbejdsretten). Pe de altă parte, în cazul în care există un dezacord în ceea ce 

privește interpretarea contractului, disputa trebuie să fie soluționată de un tribunal de arbitraj pentru 

probleme de muncă (Faglig voldgift). Temeiul juridic pentru rezolvarea conflictului sunt 

Reglementările standard pentru abordarea conflictelor de muncă din 1910 (prescurtarea daneză este 

Normen). 

Un "conflict pentru interese", are loc în perioadele și domeniile unde şi când nu există un contract 

colectiv în vigoare - în aceste cazuri, acţiunile de muncă, cum ar fi grevele, blocajul sau blocada se pot 

realiza cu condiția să existe un grad rezonabil de proporționalitate între scopul urmărit și mijloacele 

utilizate pentru a-l obține. Această libertate se aplică atât angajaţilor cât și angajatorilor. Conflictele 

pentru interese pot apărea în legătură cu reînnoirea unui contract colectiv. În acest caz, conciliatorul 

public încearcă o mediere (Forligsmanden), pentru a evita continuarea conflictului - adică o grevă 

generală. 

În plus, conflictele pentru interese pot apărea între sindicate și angajatori acestea nefiind reglementate 

printr-un contract colectiv. În perioada în care un contract colectivă este în vigoare, conflicte pentru 

interese ar putea apărea, de asemenea, în cazul în care, de exemplu, noua tehnologie de la locul de 

muncă creează o activitate nouă care nu se regăseşte în contractul colectiv. În ambele situaţii, 

sindicatele pot lua măsuri împotriva angajatorului, pentru de a obține un contract colectiv. 

Legea de muncă colectivă se ocupă în principal de conflicte pentru drepturi. Conflictele pentru interese 

sunt în principal de natură politico-economică. 

Concertare tripartită 

In  mod tradițional, diviziunea muncii între partenerii sociali și guvern a fost relativ clară. Partenerii 

sociali au reglementat salariile și condițiile de muncă, prin negocierea colectivă și guvernul a 

reglementat bunăstarea prin intermediul legislației, deși partenerii sociali în multe cazuri, au avut o 
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influență asupra pregătirii și punerii în aplicare a legislației. Cu toate acestea, această diviziune a 

muncii a fost estompată în ultimele decenii, în măsura în care bunăstarea şi probleme sociale au 

fuzionat  tot mai mult în contractele colective. Mai mult decât atât, politica concertării între partenerii 

sociali și guvern a crescut sub formă de invitații ad-hoc de la guvern, de cooperare tripartită. 

Principalele probleme și rezultatele concertării tripartite 
Exemplele de concertare tripartită includ următoarele: reforma politică din anul 2002 de ocupare a 

forței de muncă "aducerea mai multor oameni în sfera muncii"; Consiliul de globalizare; Comitet 

tripartit privind învățarea pe tot parcursul vieții, calificarea și educația pentru toate grupurile de pe 

piața forței de muncă; Comisia de bunăstare; și acordul tripartit privind reducerea absențelor din cauze 

de boală. Toate aceste inițiative sunt destinate sectorului privat și s-au format în perioada 2004-2008. 

În plus, un Comitet tripartit pentru o reformă de calitate în sectorul public a fost înființat în 2007. 

Comitetul este responsabil pentru promovarea unei creșteri în dezvoltarea competențelor din sectorul 

public. În plus, guvernul a creat Comisia Familiei și viații active, în toamna anului 2005, ca răspuns la 

o dezbatere publică intensă pe dificultățile lucrătorilor în încercarea de a reconcilia viața profesională 

cu cea de familie - în special pentru părinții care lucrează. Deși partenerii sociali nu au fost membri 

direcți ai comisiei, ei au asigurat implicarea în activitatea comisiei și dezbateri. Comisia a publicat un 

raport în 2007.  

Reprezentarea la locul de muncă  

Danemarca are un singur așa-zis canal pentru sistemul de reprezentare la locul de muncă, care dă 

practic sindicatelor responsabilitatea de a reprezenta angajații la locul de muncă. 

Principalele canale de reprezentare a lucrătorilor la locul de muncă sunt reprezentanţii aleşi ai 

angajaţilor și Comitetul de cooperare - în sectorul public, acesta din urmă este denumit Comitetul de 

co-decizie (MED-udvalg). Aceste comitete sau consilii de muncă, într-un sens mai larg, sunt formate 

dintr-un număr egal de reprezentanți ai angajaților și angajatorului. Reprezentanții angajaților sunt 

aleși, așa cum este cazul reprezentanţilor aleşi ai angajaţilor. Comitetul de sănătate și securitate, 

împreună cu reprezentanții membrilor consiliului, sunt alte canale importante pentru reprezentarea 

angajaților. 

În sectorul public, comitetele de co-decizie includ sistemul de sănătate și de siguranță, prin urmare, 

acesta este un sistem cu un singur nivel, spre deosebire de sistemul dualist, cu comisii de cooperare și 

comisii de sănătate și siguranță, așa cum este cazul în sectorul privat. Sistemul de co-influență și co-

determinare se bazează pe un acord-cadru - așa-numitul acord MED. Președintele comitetelor de co-

decizie din sectorul public este, de obicei, director al municipiului sau județului, în timp ce vice-

președintele este reprezentantul ales al angajaţilor. 

Drepturile angajaților  

Acordul de bază negociat la nivel național (Hovedaftalen) între LO și DA definește normele 

fundamentale de procedură în ceea ce privește drepturile salariaților - inclusiv dreptul de a organiza, 

obligația de a cădea la pace sau de gestionare a concedierilor abuzive. În plus, există două 

reglementări legale care pot fi interpretate ca o bază pentru acțiuni în probleme de muncă și dreptul 

angajaților de a face grevă: și anume, Legea nr.106 din 26 februarie 2008 privind Instanţa de muncă și 

instanțele de arbitraj pe probleme de muncă, care a înlocuit Legea nr.183 din 12 martie 1997 privind 

Instanţa de muncă. 

Conflictele pentru drepturi se referă la dezacorduri cu privire la aspecte reglementate prin contracte 

colective. În astfel de cazuri, este ilegal să treacă la acţiuni și se aplică obligația de a cădea la pace. 

Aceste conflicte trebuie rezolvate în conformitate cu normele de procedură privind concilierea 

obligatorie și deciziile cu caracter obligatoriu judecătorești. Obligația de a cădea la pace este una 

dintre cele mai importante caracteristici ale sistemului danez. Dacă este posibil, conflicte locale ar 

trebui să fie întotdeauna rezolvate la cel mai jos nivel – adică la nivel de companie. Dacă acest lucru 

nu reușește, se trece la concilierea la nivel organizațional. Cel mai înalt nivel este Tribunalul Muncii 

sau un tribunal de arbitraj pentru probleme de muncă. Deciziile luate în astfel de cazuri sunt obligatorii 

din punct de vedere juridic. 

Principalii actori 
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Sindicatele  

Principalele tendinţe în activitatea  sindicală 

Piața forței de muncă daneză are o lungă tradiție în privinţa apartenenței la sindicate. Aceasta este una 

dintre caracteristicile menționate anterior a "modelului danez" și este, din punct de vedere istoric, un 

efect al conexiunii la fondurile de șomaj (A-kasser). Cu toate acestea, în ceea ce privește tendința de 

aderare, numărul membrilor de sindicat s-a redus constant începând cu anul 1996. Comparând cifrele 

din 2004 și 2008, a existat o scădere cu 11 puncte procentuale, activitatea sindicală scăzând de la 80% 

la 69%. Este vorba în cea mai mare parte de sindicatele tradiționale organizate în Confederația daneză 

a Sindicatelor (Landsorganisationen i Danmark, LO), care au suportat greul scăderii. Pe de altă parte, 

apartenența la sindicate este în creștere în alte sindicate. 

Cele mai importante confederații sindicale 
Sindicatele daneze sunt delimitate de ocupații, conform tradiției sistemului breslelor. Cea mai 

importantă este Confederaţia Sindicalăa LO, care a fost creată în 1898. În ianuarie 2008, LO a avut 

1.250.000 membri, inclusiv membrii dependenţi. În ianuarie 2009, acest număr a scăzut la 1,22 

milioane de membri, confirmând, astfel, tendința de scădere constantă a numărului de membri în 

sindicatele afiliate  la LO. 

Cele mai mari sindicate, din cele 13, afiliate la  LO sunt Sindicatul Lucrătorilor din Comerț și Servicii 

(Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund, HK) și Federația Unită a lucrătorilor danezi (Fagligt 

Fælles Forbund, 3F). Cel mai mare sindicat LO care reprezintă în principal angajații care lucrează în 

sectorul public este Comerț și Muncii (Fag OG Arbejde, FOA). LO a fost în mod oficial, o lungă 

perioadă de timp, conectat la Partidul Social Democrat din Danemarca (Socialdemokraterne), prin 

structuri interconectate și de sprijin financiar,. Cu toate acestea, în 2003, congresul LO renunţă la 

ultimele legături oficiale de partid. 

A doua cea mai mare confederație sindicală este Confederația daneză a Profesioniștilor 

(Funktionærernes OG Tjenestemændenes Fællesråd, FTF), care a fost fondată în 1952 de către 

sindicatele gulerelor albe. Confederația are 357.845 membri (conform datelor din ianuarie 2009). Cele 

mai importante sindicate membre FTF sunt Organizația Asistentilor Medicali danezi (Dansk 

Sygeplejeråd, DSR), Uniunea daneză a Profesorilor (Danemarca Lærerforening, DLF) și Federația 

daneză a cadrelor didactice ale preşcolarilor şi învăţătorilor (Forbundet pentru Pædagoger OG 

Klubfolk, BUPL) - toate aparținând sectoarelor regionale și municipale - precum și Uniunea serviciilor 

financiare "(Finansforbundet, FF). FTF mai include şi mai multe sindicate mici, care aparțin în 

principal sectorului public. 

Cea de-a treia cea mai mare confederație este Confederația daneză a Asociațiilor Profesionale 

(Akademikernes Centralorganisation, AC). Asociațiile profesionale cele mai importante afiliate la AC 

din punct de vedere al apartenenței sunt Asociația aaneză a juriștilor și economiștilor (Dansk Jurist-og 

Økonomforbund, DJØF) și Asociația daneză de masterat  și  doctorat (Dansk Magisterforening, DM). 

AC are nouă organizații membre, unele dintre ele constând din mai multe sindicate cu 133.212 membri 

(conform datelor din ianuarie 2009). 

A patra cea mai mare confederație sindicală este Asociația daneză a managerilor şi directorilor 

(Ledernes Hovedorganisation, LH), care are 79.585 de membri (conform datelor din ianuarie 2009). 

LH este considerată o confederație, chiar dacă nu mai este formată dintr-un număr de sindicate. 

Membrii individuali sunt membri direcți ai LH. 

Princpalele evoluţii sindicale  

În ultimele trei decenii, tendința sindicatelor mici a fost de a fuziona. Cele mai notabile în ultimii ani a 

fost fuziunea dintre Uniunea generală a muncitorilor "(Specialarbejderforbundet i Danmark, Sid) și 

Uniunea națională a femeilor active (Kvindeligt Arbejderforbund, KAD). Învățând de la încercări 

anterioare nereușite de fuziune, ale altor sindicate din federația LO, cele două sindicate au efectuat 

pregătiri temeinice înainte de a supune la vot propunerea de fuziune membrilor lor. Fuziunea a intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 2005, sub noul nume de 3F (DK0410103N). O altă evoluție principală este, aşa 

cum s-a menţionat  anterior, scăderea apartenenţei la mişcarea de sindicat. Modelul danez de relații de 
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muncă, așa cum funcționează în prezent, este depinde într-un grad ridicat de organizațiile puternice ale 

partenerilor sociali.  

Organizaţiile patronale 

Principalele tendinţe de organizare a patronatului 

Activitatea organizațiilor patronale în Danemarca este relativ ridicată, dintr-o perspectivă europeană: 

83% din toți angajații sunt angajați într-o societate care este membră a unei organizații angajator 

(Confederația Angajatorilor danezi, 2009). 

Cele mai importante  orgnaizaţii patronale 

Cea mai mare organizație patronală este Confederația patronală daneză (Dansk Arbejdsgiverforening, 

DA), care acoperă 51% din forța de muncă privată activă și 32% din totalul forței de muncă. DA este 

principala organizație a angajatorilor din sectorul privat din industria prelucrătoare, servicii, comerț cu 

amănuntul, transport și construcții, reprezentând 13 afilieri cu 28.000 companii membre şi echivalentul 

a 665.000 angajaţi cu normă întreagă. În ceea ce privește densitatea din punct de vedere al numărului 

de angajați acoperiți, DA include aproximativ 90% din totalul salariaților aferenţi acesteia. 

DA a fost în mod tradițional foarte puternic, deoarece toate contractele colective trebuiau să fie 

aprobate de către consiliul său de conducere. DA, de asemenea, decide dacă asociațiile membre pot 

recurge la acțiuni colective în ceea ce privește contractele colective. Gestionează fonduri substanțiale 

pentru a suplimenta cheltuielile organizațiilor membre « pe durata opririi lucrului sau a grevelor ». 

Cu toate acestea, în decembrie 2004, organizațiile membre au recunoscut că DA a suferit o schimbare 

structurală majoră, pierderea unei treimi din bugetul său și închiderea rețelei sale regionale 

(DK0501103N). 

Sectorul serviciilor financiare are un rating ridicat în ceea ce privește procentul de angajați organizaţi, 

de 91%. Aproximativ 95% dintre angajatorii din acest sector sunt organizaţi în Asociaţia Patronala 

daneză pentru sectorul financiar (Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA), care cuprinde 59.000 de 

angajați. 

Confederația daneză a asociațiilor patronale din agricultură (Sammenslutningen af Landbrugets 

Arbejdsgiverforeninger, SALA) este principala organizație a angajatorilor din sectorul agricol, care 

include, de asemenea, sectorul de grădinărit, silvicultură, produse lactate și contractori utilaje. Cele 

patru asociații membre ale SALA includ circa 32.000 de angajați, ceea ce este echivalentul unei 

densităţi de organizare de 84%. 

Organizația patronală cea mai influentă la nivel sectorial este Confederația industriilor daneze (Dansk 

Industri, DI). Împreună cu cel mai mare cartel de negociere sindical - și anume CO-Industri - DI 

negociază contractul de muncă care stabilește standardul pentru restul negocierilor colective din 

Danemarca. DI acoperă 62% din membri din DA, organizând companiile mari și întreprinderi mici și 

mijlocii (IMM-uri) în domeniul producției, serviciilor, comerțului cu amănuntul și transportului. Deja 

foarte puternic, DI a fuzionat la 1 mai 2008, cu a treia cea mai mare organizație patronală, 

Confederația de transport comercial danez și industriile de servicii (Handel, Transporturi OG Serviciu, 

HTS). De la acea dată, HTS a făcut parte din administraţia DI iar membrii au fost transferaţi către cele 

două comunități de afaceri noi din cadrul DI - reprezentând transportul și comerțul - lărgind astfel 

considerabil sfera de serviciu existentă. 

Principalele evoluţii ale angajatorilor  

Spre deosebire de latura sindicală, densitatea organizaţiilor  angajatorilor a fost relativ stabilă în 

ultimele decenii. 
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Estonia 

Relaţii de muncă 

Negociere colectivă 

Estonia este caracterizată prin negocieri colective descentralizate, negocierile la nivel de companie 

având o poziție dominantă. Cu toate acestea, nu există informații exacte privind numărul de acorduri la 

nivel de companie. Principalele surse de informații în acest sens, sunt sindicatele și Ministerul 

Afacerilor Sociale (Sotsiaalministeerium), care se ocupă de  evidenţa contractelor colective. Totuşi, 

nici una dintre aceste surse nu dispune de informații complete cu privire la toate contractele colective 

încheiate. Sindicatele au doar informații cu privire la contractele încheiate de către filialele lor și nu 

toate contractele colective sunt înregistrate la Ministerul Afacerilor Sociale deoarece nu există sistem 

de supraveghere, şi prin urmare, nu există prevăzute nici sancțiuni pentru încălcări ale contractelor. 

La nivel național, doar salariile minime sunt negociate. După cum s-a menționat, acordurile sectoriale 

s-au încheiat doar în anumite sectoare specifice, incluzând transportul și asistența medicală. 

Grad de acoperire şi parametri legali 

Nu sunt disponibile informații recente referitoare la acoperirea totală cu acorduri colective. Cele mai 

recente date privind acoperirea datează din 2005, când Barometrul Viață activă a indicat faptul că 25% 

dintre angajați au lucrat într-o companie care încheia un contract colectiv. 

În cazul în care într-o întreprindere se încheie un contract colectiv, contractul colectiv devine 

obligatoriu din punct de vedere juridic - cu alte cuvinte, părțile semnatare au obligația să respecte 

contractul și să se abţină de la greve ori blocaje. Cu toate acestea, în realitate, au apărut şi cazuri în 

care contractele colective sunt tratate mai mult ca un instrument cu caracter facultativ.  

Extinderea contractelor colective 

De regulă, contractele colective se aplică numai părților semnatare - adică, persoanelor care lucrează 

în cadrul companiei sau companiilor semnatare. Cu toate acestea, în conformitate cu Legea privind 

contractele colective, condiţiile privind salariile și a timpul de lucru şi de odihnă, din contractele 

colective pot fi, extinse şi la cei care nu sunt afiliaţi părților semnatare dacă este vorba de un contract 

multi-angajator. Domeniul de aplicare a extinderii este stipulat în contractul colectiv. Astfel de 

contracte sunt publicate de ministrul afacerilor sociale, într-un monitor oficial intitulat Anunțuri 

oficiale. Nu se aplică nici un alt mecanism facultativ pentru extinderea unui contract colectiv. 

Contractel colective extinse nu sunt o practică comună: doar patru astfel de contracte au fost încheiate 

în perioada 2004-2008. 

Alte aspecte în contractele colective 

În mod tradițional, principala problemă în cadrul negocierilor colective este se referă la salarii. 

Aceasta este urmată de reglementările privind timpul de lucru și perioadele de odihnă, deși reducerea 

timpului de lucru nu apare frecvent în contractele colective de muncă. Alte aspecte se referă la 

formarea continuă, relațiile dintre angajator și angajat, condițiile de muncă și mediul de lucru, inclusiv 

problema sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Nu este posibil să se evalueze măsura exactă în care 

formarea și învățarea pe tot parcursul vieții să fie abordată în negocierile colective deoarece nu există 

disponibilă nici o informație privind conținutul contractelor colective. Cu toate acestea, conform 

opiniei unui expert, aceste aspecte sunt prezente în contractele colective și câștigă to mai mult în 

importanță. 

Problemele legate de egalitatea de gen nu sunt, în general, abordate în cadrul negocierilor colective. 

Egalitatea de gen nu este un subiect de actualitate pentru sindicatele din Estonia și prin urmare, nu este 

abordată în mod specific în cadrul negocierilor colective. Această problemă tinde să intre  atenţia 

dezbaterilor la nivel european și nu este transferată agendei naționale de negociere colectivă 

(EE0803029Q). 

Conflict de munca 

Acțiunile colective de muncă, în general, sunt puțin frecvente în Estonia și, astfel, datele privind 

grevele rămân cu mult sub media europeană. În perioada 2004-2007, au avut loc trei greve, dintre care 

numai unaa durat mai mult de o oră. Sectorul transporturilor a fost afectat de toate aceste acțiuni 



 31 

greviste care au implicat căile ferate, personalul tehnic de aeroport și transportul cu autobuzul. Până în 

prezent, doar problemele de salarizare au dus la acțiuni greviste.  

În conformitate cu legislația estoniană, acţiunea grevistă nu este permisă înainte de epuizare a 

procedurilor de soluționare a conflictelor – adică, negocierile colective ajung în faţa mediatorului 

național (Riiklik Lepitaja). Dacă nu se ajunge la un acord, acțiunea colectivă se poate declanşa. Până 

în prezent, procedura de mediere s-a dovedit de succes în ceea ce privește soluționarea conflictelor. În 

cele mai multe cazuri, se poate ajunge la un acord: din cele 50 cereri de soluționare a diferendelor 

colective de muncă, prezentate mediatorului public în perioada 2004-2007, doar trei s-au încheiat  cu 

grevă. 

Concertarea tripartită 

Sistemul de concertare tripartită nu este bine instituționalizat în Estonia. Partenerii sociali încearcă să 

participe în mod regulat la luarea deciziilor politice, elaborarea legislație ; cu toate acestea, adesea însă 

sunt nemulţumiti de gradul de incluziune (a se vedea, de exemplu, EE0802019I). 

În ceea ce privește sănătatea și asigurarea de șomaj, partenerii sociali sunt membri ai consiliului de 

supraveghere din cadrul instituțiilor respective: Fondul Estonian de Asigurare de Sănătate 

(Haigekassa) și Fondul Estonian de Asigurare de șomaj (Töötukassa). În mod similar, Autoritatea de 

calificare estoniană (Kutsekoda) este administrată pe o bază tripartită, reprezentanții partenerilor 

sociali făcând parte din consiliul de supraveghere și consiliile sectoriale profesionale. Kutsekoda 

răspunde de dezvoltarea sistemului de calificări profesionale din Estonia. Consiliile profesionale 

sectoriale sunt structuri de cooperare, care pun în aplicare și dezvoltă sistemul de calificări din sectorul 

respectiv (EE0806019I). 

Reprezentarea  la locul de muncă  

Legea prevede un sistem dual-channel de reprezentare a lucrătorilor în companii; cu alte cuvinte, 

reprezentanții sindicatelor și ai angajaților pot fi prezenţi în același timp, doar într-o singură companie. 

În timp ce reprezentantul sindical este ales din rândul membrilor de sindicat care lucrează în unitatea 

respectivă, reprezentatul angajatului este ales de adunarea generală a angajaților pentru a reprezenta 

toți angajații care lucrează în companie. Până la sfârșitul anului 2006, nu a existat nici un reprezentant 

general pentru toți lucrătorii; în schimb, lucrătorii membri şi nemembri de sindicat au avut propriul lor 

reprezentant separat. 

Potrivit Legii reprezentantului angajaţilor, negocierea colectivă și de soluționare a litigiilor colective 

sunt privilegiul sindicatelor. În cazul în care nici un reprezentant sindical nu este prezent în societate, 

reprezentatul angajatului are dreptul de a încheia contracte colective sau să reprezinte angajații în 

soluționarea litigiilor colective. Reprezentanţii angajaților, acţionează, în principal în sectorul 

procedurile de informare și consultare. De asemenea, reprezentanții sindicatelor au permisiunea de a 

participa la acest proces, indiferent de prezența unui reprezentant general (EE0701039I). 

Principalii actori 

Sindicate  

În general, mişcarea sindicală a prezentat o tendință de scădere continuă în Estonia. Conform Analizei 

privind forţa de muncă - și cum s-a arătat mai sus - apartenența sindicală a scăzut de la 11,1% în 2003 

la 7,6% în 2007. Acest lucru se reflectă şi în datele privind apartenenţa la cea mai mare confederație 

sindicală. 

Există două sindicate recunoscute la nivel național in Estonia, care, în mare, sunt împărțite între 

lucrătorii gulerelor albastre și a gulerelor albe. 

Confederația Sindicatelor din Estonia (Eesti Ametiühingute Keskliit, EAKL) este cea mai mare 

organizație sindicală și principalul partener în cadrul negocierilor naționale privind salariul minim. 

EAKL are 19 membri afiliați, cu 39.185 în 2007, comparativ cu 47.460 membri în 2003. Deși există o 

creștere notabilă a membrilor de sindicat la unele ocupații, cum sunt navigatorii, tendința generală este 

încă în declin. Acest lucru se explică mai ales prin concedierile în masă din anumite sectoare 

economice cu un număr mare de membri de sindicat, în special din industria manufacturieră. 

"Confederația Sindicatelor Angajatilor din Estonia (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon, 

TALO), este a doua mare organizație sindicală în Estonia. TALO reprezintă în cea mai mare parte 
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lucrători din educație și culturală, precum și funcționarii publici, cu 11 sindicate afiliate și 13.009 

membri în 2007, comparativ cu 16.536 membri în 2005. 

Organizaţiile patronale 

Singura organizaţie patronală recunoscuta ca partener social la nivel național este Confederația 

Angajatorilor din Estonia" (Eesti Tööandjate Keskliit, ETK). După cum s-a menționat, numărul de 

membri al ETK a fost în creștere, de la 55 de membri în 2004 la 93 de membri în 2007. Aproximativ 

23 dintre aceste organizații interprofesionale sunt membri individuali și 70 sunt societăți. Cu toate 

acestea, densitatea în privinţa angajaților care lucrează în companiile afiliate se estimează că a rămas 

stabilă, la 25%. 

O altă organizație importantă care reprezintă angajatorii este  Camera de Comerț și Industrie din 

Estonia (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda). Totuşi, se concentrează pe dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și nu-şi reprezintă membrii în negocierile colective. 
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Finlanda 

Relaţiile de muncă 

Negocierea colectivă 

În ultimele patru decenii, acordul național al politicilor veniturilor (tulopoliittinen kokonaisratkaisu, 

adesea numit tupo) a fost un acord tripartit elaborat de guvern, împreună cu confederațiile sindicale și 

organizațiile patronale. Este un document de politici care acoperă o gamă largă de probleme 

economice și sociale, cum ar fi creșterile salariale, taxele fiscale, pensiile, ajutoarele de șomaj și 

costurile locuințelor, precum și o serie de măsuri privind calitatea viații active, de muncă. Acordul 

reprezintăo  negociere colectivă luate la valoarea sa logică maximă, acoperind practic toţi salariații. 

Punerea sa în practică a fost mai ușoară datorită naturii, în general, obligatorii a contractelor colective. 

Cu toate acestea, epoca contractelor centralizate ale politicii de venituri datând de la așa-numitul acord 

"Liinamaa I" din 1968 pare că se apropie de sfârșit pe piața forței de muncă finlandeză. EK a anunțat 

că negocierea la nivel sectorial, de firma și chiar individual vor fi modelele de negociere ale viitorului 

(FI0806029I). 

Negocierile colective de muncă din 2007-2008 au fost încheiate la nivel sectorial. Trecerea pe scară 

mare spre contractul de la nivel sectorial pune capăt unei perioade lungi a contractelor centrale, care a 

continuat neîntreruptă timp de aproape 40 de ani - cu câteva excepții. 

Rata de acoperire și extinderea acordurilor colective 
Rata de acoperire a negocierii colective a fost de aproximativ 90% în ultimii 10 ani, de fapt, ea a fost 

aproape constantă din 1990. 

Contractele colective au un caracter general sau un caracter obligatoriu universal. Din 1971, în 

Finlanda a fost în vigoare un principiu de aplicare generală a contractelor colective. Conform acestui 

principiu, şi angajatorii care sunt nu sunt organizaţi pentru negociere colectivă, trebuie să respecte 

contractele naționale care privesc domeniul lor de activitate economică. Caracterul, în general, 

obligatorie a unui contract colectiv depinde de diverși factori, în special de gradul de organizare a 

angajatorilor și angajaților din sectorul în cauză. Începând cu anul 2001, o autoritate publică (comisia) 

decide în mod oficial, dacă contractele colective sunt în general obligatorii. Decizia acestei comisii 

poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Muncii (Työtuomioistuin), iar decizia este definitivă. 

Decizia privind valabilitatea generală este publicată în Colecția regulamentelor menținut de către 

autorități și contractele confirmate ca având, în general, un caracter obligatoriu şi sunt disponibile 

gratuit pe internet în lista contractelor colective, în general, cu caracter obligatoriu. Toate contractele 

colective cu aplicabilitate erga omnes sunt documentate în registrul oficial de Ministerul Muncii și 

Economiei (TYO-ja Elinkeinoministeriö, TEM). Un contract este în general aplicabil dacă acesta 

poate fi considerat reprezentativ pentru domeniul în cauză. Criteriile de reprezentativitate sunt evaluate 

pe baza statisticilor care măsoară aplicabilitatea generală a contractelor colective, practicile stabilite 

privind contractele în domeniu și rata de organizare a părților participante la negocieri. De asemenea, 

se ţine cont şi de scopul sistemului de aplicabilitate generală pentru a garanta condiții minime. 

Coordonarea salariilor 

Finlanda a avut în mod tradițional un nivel ridicat de coordonare a salariului. Coordonarea națională a 

existat în contractele politicii de venituri, care stabilesc o valoare minimă pentru creșteri salariale. 

Contractele colective de muncă sunt obligatorii din punct de vedere juridic şi sunt negociate la nivel 

sectorial în conformitate cu contractul-cadru național. Organizațiile sindicale sectoriale și reprezentanţi 

locali ai acestora monitorizează punerea în aplicare a contractelor. În timpul ultimei runde de 

negociere sectorială, creșterile salariale au urmărit, în general, valoarea de referință stabilită în 

sectoarele de prelucrare a metalelor și produse chimice.  

Alte aspecte în contractele collective 
Două tendințe importante recente în negocierile colective sunt prelungire a timpului de lucru flexibil și 

o creștere a valorii creșterilor salariale negociate la nivel local. Structura de creștere a remunerarii în 

Finlanda a fost în mod tradițional dominată de creşteri generale salariale în trepte, în timp ce valoarea 

creșterilor salariale negociate la nivel local a fost relativ nesemnificativă (FI0803019I). Cu toate 

acestea, în 2008 și 2009, aceasta din urmă ar putea acoperi un sfert din lucrătorii din sectorul privat, 



 34 

oferind pentru aproape jumătate din creșterea globală convenită. Sectorul serviciilor financiare și 

industria tehnologică au fost printre sectoarele economice care s-au plasat în frunte, în privinţa 

salariilor negociate la nivel local. 

Conflictul de muncă 

S-au pierdut circa 89.68 zile lucrătoare la 1.000 de angajati ca urmare a unui conflict de muncă în 

fiecare an, pe baza unei medii anuale pe perioada 2004-2007, care este în mod clar mai mult decât 

media UE27 de 37.47 zile. În 2005, s-au pierdut 672.904 zile de lucru din cauza acțiunii grebiste 

prelungite din industria hârtiei. 

Medierea și concilierea conflictelor de muncă este reglementată de Legea 1962 privind medierea în 

conflictele de muncă. Un mediator național se ocupă cu litigiile naționale, în timp ce unul din cinci 

mediatori districtuali se ocupă de disputele regionale. În schimb, în unele cazuri, angajatorii și 

sindicatele sunt de acord cu arbitrajul Tribunalului muncii. În principiu, este posibil să se ajungă la un 

contract colectiv prin arbitraj, dar până în prezent această opțiune a fost foarte rar folosită. 

Concertare tripartită 

O tendință în curs de dezvoltare în cele mai recente contracte privind politica de venituri a fost așa-

numitul sistem de negociere continuă. În cadrul acestui sistem, partenerii sociali s- au ocupat de 

diferite tipuri de proiecte comune și grupuri de lucru pe durata acordului. Prin negociere continuă, 

părțile semnatare au lansat mai multe proiecte comune pentru a îmbunătăți viața profesională. În acest 

fel, se poate îmbunătăți cadrul vieții de muncă prin proiecte comune de dezvoltare și prin punerea în 

evidență a celor mai bune practici. Domeniul de aplicare a sistemului de negociere continuă include 

aspecte care ar trebui să fie luate în considerare, bipartit, între angajator și reprezentanții sindicali sau 

tripartit, care să includă și guvernul. 

Reprezentarea la locul de muncă  
Reprezentarea la locul de muncă este organizată ca un sistem cu un singur canal. Drepturile de 

informare și consultare sunt exprimate prin intermediul sindicatelor la locul de muncă. Reprezentarea 

densităţii la locul de muncă în companii este mare; mai mult de 80% din angajați sunt cuprinşi în 

sindicate la locul de muncă. 

Drepturile angajaţilor 

După cum s-a menționat, cadrul legal pentru negocierea colectivă este Legea contractelor colective 

(Työehtosopimuslaki) din 1946, care este completată cu acorduri de bază între confederațiile sindicale 

și organizațiile patronale. 

Tribunalul Muncii monitorizează punerea în aplicare a negocierilor colective. În conformitate cu 

legislația în vigoare, instanța audiază și judecă litigiile care decurg din contractele colective sau 

contractele collective ale funcționarilor publici sau din Legea privind contractele colective sau 

acordurile colective privind Legea funcționarului public. 

Principalii actori 

Sindicatele  

Recesiunea de la începutul anilor 1990 din Finlanda a dus la anii de vârf privind densitatea sindicală. 

În rest, densitatea sindicatelor a fost stabilă la peste 70%. În ultimii 15 ani, Fondul General de Șomaj 

(Yleinen työttömyyskassa, YTK), fondat în 1992, a câștigat popularitate iar membriu săi ajung la 

300.000 persoane. 

Principalele organizaţii sindicale 

Cele trei confederații sindicale principale sunt SAK, Confederația finlandeză a angajaților 

(Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK) și Confederația Sindicatelor pentru cadrele didactice din 

Finlanda (Akateemisten Toimihenkilöiden Keskusjärjestö, AKAVA). 

SAK, care a fost fondată în 1907, este cea mai mare confederație sindicală din Finlanda. 22 de 

sindicate afiliate membre au 1.040.000 membri în sectoarele privat și public. Aproape jumătate din 

membri (480.000) activează în industriile de fabricație, în timp ce 324.000 membrii sunt angajați în 

sectorul privat de servicii și 240.000 sunt în sectorul public. 

STTK, fondată în 1946, are 640.000 membri in 20 de sindicatele. Este confederația pentru uniunile de 

angajați profesioniști dintr-o gamă largă de sectoare economice: industria prelucrătoare, servicii 
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private și sectorul public la nivel local, regional și național. Cel mai mare grup de membri includ 

asistente medicale, ingineri, ofițeri de poliție, secretari, funcționari din institute și comercianți. 

AKAVA, înființat în 1950, are 33 de sindicate membre, reprezentând lucrătorii cu studii universitare, 

profesionale sau alt nivel superior de educație. A fost format din 33 de afiliati şi are aproximativ 

540.000 de membri. Drepturile de negociere ale AKAVA pentru sectorul public sunt gestionate de 

Comisia de negociere din sectorul public a (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Juko). 

Delegația angajaţia profesională și managerială (Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö, 

YTN) desfășoară negocieri în sectorul privat pentru AKAVA. 

Tendinţe de evoluţie a sindicatelor 

În viitor, tranziția demografică și tendința de dezvoltare din viața activă va duce la scăderea numărului 

de membri în SAK. Pe de altă parte, AKAVA a reușit să îşi sporească membrii cu 12.000 noi membri 

în ultimii ani. 

În Finlanda se fac numeroase încercări pentru ca un număr de sindicate să fuzioneze (FI0812019I). Un 

proces de fuziune a șase sindicate, afiliate la SAK, de lungă durată, își propune să formeze Uniunea 

Profesioniștilor din Tehnologie (Teknologian ammattilaisten unioni, TEAM). Între timp, alte șapte 

sindicate afiliate la SAK din sectorul transporturilor intenţionează să formeze un sindicat comun în 

domeniul logisticii. Noua uniune ar cuprinde: Uniunea lucrătorilor finlandezi din transporturi (Auto-ja 

Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT), Uniunea finlandeză din aviație (Ilmailualan Unioni, UAI), 

Uniunea finlandeză a echipajelor din cabină (Suomen Lentoemäntä-ja Stuerttiyhdistys, SLSY), 

Uniunea finlandeză de poştă și logistică (Posti-ja logistiikka-alan unioni, PAU), Uniunea finlandeză a 

marinarilor (Suomen Merimies-unioni, SMU), Uniunea personalului feroviar salariat 

(Rautatievirkamiesliitto, RVL) și Uniunea finlandeză amecanicilor de locomotivă "(Veturimiesten 

liitto, VML). 

În același timp, patru sindicate afiliate la STTK sunt pe cale de a fuziona. Un sindicat nou cu 190.000 

membri urmează să înceapă demersurile de la începutul anului 2010. Proiectul include Uniunea 

angajaților (Toimihenkilöunioni, TU), Federația serviciilor speciale şi a angajaţilor din  sfera 

serviciilor (Erityisalojen Toimihenkilöliitto, ERTO), Uniunea mass-mediei (Mediaunioni, MDU) și 

Uniunea Suora (Ammattiliitto Suora). 

Organizaţiile patronale 

Sectorul privat 

Potrivit datelor administrative, densitatea organizațiilor patronale (72%) este mai mare decât media 

UE27. EK este organizația patronală lider. Ea a fost creat prin fuziunea Confederației finlandeze din 

industrie și a angajatorilor (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, TT) și Federația patronatelor din 

industriile de servicii din Finlanda (Palvelutyönantajat, PT). În calitate de organizație sindicală 

centrală, SAK, şi organizația patronală centrală datează din 1907. EK reprezintă întregul sector privat 

și companiile de toate dimensiunile. Companiile membre reprezintă: 

 peste 70% din PIB-ul Finlandei;  

 peste 95% din exporturile Finlandei; 

 35 asociaţii de ramură; 

 circa 16.000 companii membre, 95% dintre acestea fiind intreprinderi mici şi mijlocii (IMM-

uri); 

 circa 950.000 angajaţi în companiile membre. 

Alte organizații patronale din sectorul privat includ: 

• Federatia patronatelor agricole (Maaseudun Työnantajaliitto, MTL), care negociază contracte 

colective pentru 12.000 lucrătorii din sectorul agricol; 

• Federația întreprinderilor finlandeze (Suomen Yrittäjät, SY), cu 106.000 membri – majoritatea fiind 

IMM-uri. Ea a fost fondată în anul 1996. Ea  nu este parte la negociere în cadrul negocierilor colective. 

Sectorul public  

În sectorul public, partenerii sociali au aceleași drepturi și obligații ca și în sectorul privat de a negocia 

contracte colective. Dreptul la grevă a fost în vigoare din 1971. Organizațiile patronale din sectorul 

public includ: 

http://www.erto.fi/in_english/
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• Comisia angajatorilor autorității locale (Kunnallinen työmarkkinalaitos, KT), care negociază și 

încheie contracte colective pentru municipalități și federații de municipalități care au 428.000 angajaţi. 

Statutul de membru al organizațiilor patronale este obligatoriu în sectorul public; 

• Biroul angajatorilor statului (työmarkkinalaitos Valtion, VTML), care negociază și încheie acorduri 

colective pentru 122.000 de angajați care lucrează pentru stat; 

• Angajatorii Bisericii (Kirkon työmarkkinalaitos, Kit), care reprezintă Biserica Luterană a Finlandei în 

calitate de angajator și negociază un contract colectiv pentru aproximativ 22.000 de angajați care 

lucrează pentru parohii. 
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FRANŢA  

Profilul relaţiilor de muncă 

 Relaţii de muncă 

Negociere colectivă 

Negocierile se pot derula la toate nivelurile de activitate economică, cu condiția ca o parte din actori 

recunoscuţi să participe la negocieri. Structura nivelurilor de negociere este piramidală, iar prevederile 

statutului joacă un rol central. Operațiunile între diferitele niveluri se bazează , de regulă, principiul 

favorabilităţii faţă de angajat (principe de faveur) – adică nivelul inferior trebuie să furnizeze cel puțin 

ceea ce a fost convenit la un nivel superior. Atâta timp cât legea este respectată, nivelurile 

descentralizate au mai multă autonomie de a negocia salariile și timpul de lucru și o mai mare 

flexibilitate în abordarea problemelor generale privind relația dintre angajator și angajat. 

Unele contracte colective, de multe ori acordurile-cadru, pot fi semnate la nivel național. După un 

declin în negocierea multi-sector din anii 1970 și 1980, s-a relansat în 1990, deși într-o măsură limitată 

și concentrându-se pe teme specifice, cum ar fi formarea profesională și măsuri de ocuparea forței de 

muncă. 

Nivelurile inferioare de negociere sunt mai frecvent utilizate. Nivelul tradițional a fost mult timp la 

nivel de companie, cu siguranță, pentru a se negocia contractele colective de importanță generală. 

Negocierile sectoriale se referă doar la IMM-uri. Multe companii mari au un contract la nivel 

companie. Negocierea la nivel regional este rară, dar unele sectoare economice - cum ar fi prelucrarea 

metalelor și construcțiile - se implică în negocieri la nivel local și regional. 

Recent, a început o mișcare semnificativă de negociere la nivel de companie în contractele din 

domeniul salariilor şi a reducerii timpului de lucru. Legea Fillon din 2004 a încurajat această mișcare 

de negociere la nivel de companie, prin aprobarea acordurilor de derogare. 

Gradul de acoperirire a negocierii colective este foarte mare în Franța. Aproximativ 90% dintre 

lucrători sunt inclusşi într-un contract colectiv. Acest lucru se datorează faptului că acordurile 

colective se pot extinde uşor la sectoare întregi de activitate și / sau în regiuni geografice diferite sau în 

alte sectoare economice. Guvernul poate extinde contractele colective, la cererea uneia dintre părți 

implicate în negociere. Extinderile de acest fel sunt hotărâte de către o autoritate publică şi au fost 

folosite în diferite ramuri pentru a  standardiza avantajele acordate lucrătorilor și pentru a evita 

concurența. Aceste extinderi ale contractelor au fost folosite, istoric vorbind, pentru a îmbunătăți 

condițiile de muncă. Drept consecință, chiar și companiile care nu sunt membre ale unei organizații 

angajator, dar au semnat un acord sunt acoperite de un contract sectorial din momentul extinderii 

acestuia de către guvern.  

Alte aspect ale  contractelor colective 

La data de 2 iulie 2008, organizațiile patronale franceze și confederațiile sindicale au ajuns la un acord 

pentru a transpune contractul-cadru european privind stresul legat de muncă (FR0807029I, 

EU0410206F), semnat în octombrie 2008 de către partenerii sociali europeni. 

Negocierile la nivelul mai multor sectoare privind efortul fizic la locul de muncă, reînceput în 2007, 

după ce a fost suspendat timp de un an, în cele din urmă au eşuat în iulie 2007. În octombrie, au 

început negocierile privind formarea profesională, dar nu s-au terminat până la sfârșitul anului 2008, în 

ciuda ordinelor din partea guvernului pentru a fi finalizate. În septembrie 2008, au început negocierile 

la nivelul mai multor sectoare privind locurile de muncă și competențele de planificare, care s-au 

încheiat pe 14 noiembrie, cu un proiect de acord. Cu toate acestea, organizațiile sindicale se rețin de la 

semnarea acestuia, în așteptarea finalizării a alte două negocieri privind formarea profesională și 

ajutorul de șomaj. 

La nivel sectorial, un acord colectiv major din luna iulie 2008 privind vârsta și a discriminării ocupării 

forței de muncă pentru cei în vârstă din sectorul bancar a dat un nou impuls punerii în aplicare 

șovăitoare a acordului național la nivelul mai multor sectoare cu privire la angajarea lucrătorilor mai în 

vârstă, care datează din octombrie 2005 (FR0811039I, FR0512104F).  

Mai multe contracte colective din serviciul public au fost, de asemenea, semnate. În februarie 2007, un 

număr de sindicate care reprezintă serviciul public la nivel național și local, precum și spitalele din 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/11/articles/fr0811039i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/feature/fr0512104f.htm
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sectorul public, au semnat fiecare, un acord de garantare a puterii de cumpărare a funcționarilor 

publici. Cu toate acestea, niciunul dintre sindicatele nu a semnat proiectul de acord al guvernului 

privind creșterea generală a salariilor. Salarii au crescut prin decret în aprilie 2007, după ce guvernul a 

majorat salariul minim pe economie (Salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC) 

(FR0708039I). În iunie 2008, șase din cele opt sindicate care reprezintă angajații publici din sectorul 

de servicii, cu excepția CFTC și CGT-FO, au semnat un acord pentru a reînnoi dialogul social. Acest 

lucru a fost parțial inspirat de "poziția comună" privind reprezentativitatea nou sindicat și normele de 

negociere colectivă, la nivel multi-industrial în sectorul privat și la care s-a ajuns pe 10 aprilie 2009. 

Conflictul de  muncă 

Caracteristicile sistemului francez al relațiilor de muncă contribuie la existenţa unei atmosfere 

discordante. Din cauza lipsei de coordonare între stat și partenerii sociali, precum și între dar și în 

cadrul organizațiilor partenerilor sociali, grevele sunt frecvente în Franța. Indicatorul grevă în Franța 

este mai mare decât media europeană, deoarece un număr semnificativ de zile de lucru sunt pierdute 

din cauza numărului mare de angajați implicați în diferite greve. Cu toate acestea, numărul de greve a 

scăzut în ultimii ani și indicatorul de grevă actual este doar cu puțin mai mare decât media UE. 

Cele mai multe dintre greve au loc în sectorul public și în special în sectorul transportului public. O 

altă caracteristică a modelului de grevă este importanța tot mai mare a problemelor ample de angajare 

cum ar fi : timpul de lucru, procesul de restructurare si reducere a personalului. Aproximativ 80% din 

greve sunt inițiate de sindicate și 20% pot fi definite ca neoficial (la început). În final, sindicatele 

folosesc demonstrații de masă, însoțite de, greve o zi ca strategie importantă pentru a pune presiune 

asupra guvernului. De exemplu, în februarie și martie 2005 câteva sute de mii de oameni s-au adunat 

pe străzile din Paris,să își prezinte cererile cu privire la salarizare, ocuparea forței de muncă și 

săptămâna de lucru de 35 de ore. 

Deși nu sunt prea multe reglementări legale cu privire la greve, există proceduri de soluționare a 

litigiilor, dar aceste proceduri sunt rareori utilizate în practică. 

Cele mai recente statistici privind grevele publicate de Ministerul Muncii sunt pentru anul 2006 și, 

prin urmare, nu permit o analiză a tendințelor recente. În 2006, greva s-a manifestat la 1,9% dintre 

companiile cu peste 10 angajaţi, aceasta reprezentând o scădere în comparație cu cifra de 2,7% din 

2005. Numărul de zile de lucru pierdute din cauza acțiunilor greviste în anul 2006 s-a ridicat la 

1.415.000 zile, ceea ce reprezintă cu 23% zile de lucru mai puţine decât în 2005. Cu toate acestea, 

această cifră nu include acțiunile greviste din serviciul public, unde, în mod tradițional există o 

proporție mai mare de conflicte de muncă. 

În anul 2008, sindicatele au organizat mai multe zile de grevă la nivel national. Mai multe zile de 

grevă au fost organizate pentru a protesta împotriva planurilor guvernului de a crește vârsta de 

pensionare și de renunţa treptat la săptămâna de lucru de 35 ore, adică pe 15 aprilie, 22 mai și 17 iunie. 

Pe 22 mai, în urma unui apel la grevă al celor cinci confederații sindicale reprezentative, alături de 

organizații sindicale independente FUS, UNSA și SUD, 700.000 de oameni au protestat in 153 de 

orașe de pe tot cuprinsul Franței, potrivit datelor oferite de sindicate - 300.000 de oameni, conform 

cifrelor oficiale. La 17 iunie, demonstrații cerute de CGT, CFDT, FSU și de SUD au reunit 500 de mii 

de protestatari, conform datelor  sindicatelor. 

Deși sectorul de retail la scară largă este în mod normal, puţin afectat de grevă, trei organizații 

sindicale au chemat la grevă pe 1 februarie 2008. Potrivit sindicatelor, 80% dintre lucrătorii din 

hipermarketuri și 65% în supermarket-uri au intrat în grevă de o zi revendicând salarii mai bune și 

plata pauzelor (FR0803049I). Cu toate acestea, organizațiile patronale au contestat aceste cifre și au 

declarat că doar 4,5% din lucrătorii din sector au intrat în grevă. 

Concertare tripartită 

Principalul organism tripartit prin care angajatorul și confederațiile sindicale pot spera să influențeze 

elaborarea politicilor guvernului este pur consultativ: Consiliul economic, de social și de mediu, 

(Conseil économique, sociale et de mediu, CESE). CESE este format din reprezentanți ai angajatorului 

și confederațiilor sindicale, precum si de la alte grupuri de interes, cum ar fi consumatorii, precum și 

persoanele calificate desemnate de către guvern.  
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Acest tip de consultare - sau democrația sociala (démocratie sociale) - rămâne subdezvoltată și este în 

esență limitată la testarea de către stat a puterii de opoziție faţă de politicile sale. CESE pare să fie mai 

degrabă un organism prin care guvernul explică și informează angajatorii și sindicatele cu privire la 

politicile sale, decât un organism cu care se caută un veritabil consens. Franța trebuie să fie 

caracterizată ca o țară cu concertare scăzută. Consultarea (care nu are un caracter obligatoriu) se 

execută numai în perioadele de introducere a unor reforme sociale mari, de exemplu, reforma 

sistemului de pensii din 2003 și reforma de asigurări de sănătate în anul 2004.  

Cu toate acestea, partenerii sociali sunt încă puternic implicaţi în gestionarea anumitor dispoziții de 

securitate socială, cum ar fi comisiile de asigurări publice de sănătate, ajutoarele de șomaj și de 

asistență socială. Partenerii sociali joacă, de asemenea, un rol central în sistemul de asigurări private 

suplimentare de sănătate (mutuelles) și planurile de pensii. Ei sunt implicaţi în sistemul de formare 

profesională. Sistemul național de concertare politică este completat de dialogul social tripartit, 

dezvoltat la nivel regional sau local. 

Cu toate acestea, mediul de afaceri francez a criticat tot mai mult aceste forme de tripartism în ultimul 

deceniu. De aceea, MEDEF are în prezent o politică de dezangajare selectivă și de retragere din aceste 

roluri comune de conducere. 

Cu toate acestea, în 2008, negocierile multi-sector s-au intensificat ca urmare a deciziei guvernului de 

a negocia o serie de probleme și reforme legislative sociale și de ocuparea forței de muncă de drept. Pe 

11 ianuarie 2008, organizațiile patronale și patru din cele cinci sindicate (cu excepția CGT) au semnat 

un acord privind "modernizarea pieței forței de muncă" (FR0802049I). Acordul a introdus 

"flexicuritatea" stilului francez, contractele de muncă fiind mai flexibile, în schimbul păstrării de către 

angajați a unora din drepturile lor, în cazul în care contractul lor de muncă s-ar fi reziliat. La 16 

decembrie 2008, angajatorul și organizațiile sindicale au ajuns la un acord cu privire la ajutoarele de 

șomaj, prin care s-a introdus ajutorul unic. În schimbul reducerii perioadei de eligibilitate minime, 

acordul prevede o reducere a contribuțiilor din iulie 2009. Cu toate acestea, acordul nu este încă 

valabil, deoarece este acceptat numai de o singură confederație sindicală, adică de CFDT, celelalte 

patru refuzând să-l semneze și solicitând noi negocieri. 

Mai mult decât atât, sistemul instituționalizat al principiului parității (paritarisme) în agențiile de 

asigurări sociale, instanţe de muncă și comisii de protecție socială nu este, deși diminuat, eliminat și 

este chiar consolidat în domeniul formării profesionale. Parit y este un principiu de organizare care 

implică strict mecanismele comune decizionale, în care reprezentanții a două grupuri cu interese 

diferite (angajatori și angajaţi) suportă în mod egal greutăţile. Principiul parității - deși criticat de 

mediul de afaceri francez - este menținut ca o valoare importantă a birocrației de stat care derulează 

afaceri sociale. 

Legea din 2007 privind modernizarea dialogului social (în franceză) a stabilit consultări obligatorii  

înainte ca guvernul să poată trece la aplicarea oricărei reforme privind: 

• relațiile individuale și  colective de muncă; 

• ocuparea forței de muncă; 

• formarea profesională. 

 

Toate aceste reforme vor fi de competența negocierii colective națională trans-sectoriale. Cu toate 

acestea, alte reforme, care au un impact indirect asupra reglementărilor forței de muncă - cum ar fi 

protecția socială și a politicilor fiscale - par a fi excluse din această procedură, cum sunt reformele la 

nivel sectorial. 

 

Noua lege prevede că orice reformă propusă în domeniul relațiilor ide muncă, a ocupării forței de 

muncă și formării profesională ar trebui să facă obiectul unor consultări cu reprezentanții la nivel 

național ai organizațiilor sindicale și organizațiile patronale. Guvernul va pune la dispoziţia acestor 

organisme, un document de politici, care să prezinte "diagnostice, obiective și opțiunile principale". 

Partenerii sociali vor putea apoi să indice dacă intenționează să se angajeze în negocieri și cât de cât 

Dan
Highlight
In Franta, sitemul mutualitatilor se refera la asigurari supliemntare, nu la cele publice !! 
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timp au nevoie pentru a se ajunge la un acord. Această procedură nu se aplică în "situații de urgență"; 

în astfel de cazuri, guvernul ar trebui să justifice decizia, care poate fi contestaă în mod legal. 

La întocmirea unui proiect de lege în urma procedurii de consultare, guvernul nu este obligat să adopte 

conținutul unui contract colectiv așa cum se prezintă. Cu toate acestea, în funcție de problema 

existentă, aceasta trebuie să prezinte proiectul de lege la: 

 Comisia națională negociere colectivă (Comisia Nationale de negociere colectivă la, CNNC) 

pentru reforme în ceea ce privește relațiile de muncă; 

 Comitetul superior de ocuparea forței de muncă (Comité Superior de l'emploi, CSE), pentru 

reforme în ceea ce privește ocuparea forței de muncă;  

 Consiliul național de formare profesională pe tot parcursul vieții (Conseil national de la 

formarea professionnelle tout au timp de la vie, CNFPTLV) pentru reforme cu privire la 

formare profesională. 

  

Partenerii sociali, care sunt reprezentaţi în aceste organisme au, prin urmare, posibilitatea de a 

aprecia dacă propunerile guvernului sunt sau nu sunt în conformitate cu contractul colectiv relevant și, 

dacă este necesar, să își exprime opinia. 

Conform noii legi, Guvernul trebuie să prezinte în fiecare an CNNC principalele orientări 

politice din sectoarele în cauză, precum și propriul program de reforme pentru anul viitor. În același 

timp, partenerii sociali trebuie să prezinte stadiul în care se află  negocierea colectivă trans-sectorială 

și programul planificat propriu pentru anul următor. În plus, guvernul trebuie să prezinte Parlamentului 

un raport anual privind situaţia consultărilor din  

Reprezentare la locul de muncă  
Conform Studiului Social European, aproximativ 72% dintre angajaţii de la stat pentru au o 

reprezentare sindicală sau un organism similar la locul de muncă. Acesta este un procent mare în 

comparație cu media europeană. 

Există mai multe structuri de reprezentare a angajaților. Reprezentarea în majoritatea problemelor este 

asigurată de două organisme distincte alese: 

 delegați ai angajaților (délégués du personal) - ei trebui să fie aleși de către toți lucrătorii din 

toate unitățile cu mai mult de 10 de angajați și sunt responsabili pentru prezentarea 

nemulțumirilor individuale și colective privind managmentul și asigurarea punerii în aplicare a 

legislației și acordurilor colective; 

 comitete de întreprindere, fie la nivel de companie (Comité d'entreprise) sau la nivel de unitate 

(Comité d'Etablissement). Acestea trebuie să fie înfiinţate în companiile din sectorul privat, cu 

mai mult de 50 de angajați. din ele face parte şeful companiei și reprezentanții angajaților, care 

sunt aleși de către întregul personal la fiecare doi ani. Consiliile de muncă primeac informații 

de la angajatori în domenii cum ar fi evoluțiile economice și sociale și a noilor tehnologii. 

Acestea se ocupă şi de consultările oficiale ale angajatorilor în domenii cum ar fi concedierile 

și formarea profesională și răspund de gestionarea activităților sociale și culturale, pentru care 

au un buget. Într-o companie cu mai multe unităţi sau într-un grup de societăți, comitetele de 

întreprindere reprezintă şi o centrală de întreprindere (Comité Central d'entreprise) sau consiliu 

de muncă la nivel de grup (Comité de groupe), care se bucură de drepturi similare cu cele ale 

consiliilor obișnuite. 

De obicei, delegații angajaților și comitetul de întreprindere sunt instituții separate, deși aceiași oameni 

pot fi aleși în ambele. În plus, în condiții specifice pe care instituțiile Consiliului de întreprindere și 

delegații angajaților pot fuziona ca responsabilități pentru a forma o singură entitate, cunoscută sub 

numele de delegație unică (délégation unique). Acest lucru este permis atunci când unitatea are între 

50 și 200 angajați.  

O comisie separată se ocupă cu problemele de sănătate și siguranță. Angajaţii individuali au dreptul de 

exprimare cu privire la condițiile lor de muncă. Forma exactă în care se exercită acest drept este lăsată 

în seama negocierilor locale cu sindicatele dar ar putea necesita întâlniri ocazionale ale grupurilor de 

angajaţi cu superiorii lor. 
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Din 1968, drepturile sindicale au fost recunoscute în companii iar sindicatele au avut dreptul de a-şi 

numi reprezentanţi sindicali (délégués syndicaux) care au puterea de a negocia și de a semna acorduri 

colective de muncă la nivel de companie – un mandat pe care alte organisme de reprezentare a 

lucrătorilor nu îl au. Acordurile necesită semnătura unui singur reprezentant sindical care să fie 

valabilă pentru toți angajații, chiar dacă sindicatul semnatar este unul minoritar. Cu toate acestea, noua 

lege Fillon privind negocierea colectivă a introdus proceduri care permit unui sindicat mare să conteste 

aceste acorduri minoritare.   

 

 

 

Recent au fost luate măsuri legislative pentru a uşura regulile de reprezentare pentru IMM-uri. 

Angajaţii sub vârsta de 26 ani nu vor mai fi luaţi în calcul pentru a determina dacă forţa de lucru a unei 

companii atinge pragul pentru alegerea obligatorie a unei delegaţii a muncitorilor (11 angajaţi) sau a 

unui consiliu de lucru (50 angajaţi). Termenul de reprezentare pentru reprezentanţii aleşi este extins de 

la doi la patru ani.  

Franţa are unul dintre cele mai dezvoltate modele de participare financiară a angajaţilor. Numărul 

angajaţilor cuprinşi în schemele de partajare a profitului sau partajarea capitalului este ridicat. 

Acordurile din cadrul companiilor formează baza acestui elaborat sistem. Totuşi, participarea la nivel 

de consiliu de administraţie este rară. 

Drepturile angajaţilor 

În 2008, după alegerea lui Nicolas sarkozy ca Preşedinte în mai 2007, ca urmarea  implementării 

agendei sale politice au avut loc numeroase schimbări ale unor legi sociale şi privind angajarea.  

O lege care “promovează puterea de cumpărare” care a fost adoptată la 31 ianuarie 2008, permite 

angajaţilor să opteze pentru o compensaţie finaciară, în loc să opteze pentru reducerea zilei de lucru 

(Réduction du temps de travail, RTT) (FR0803029I). La 1 mai 2009, a intrat în vigoare o nouă 

versiune, simplificată a fostului Cod al Muncii din Franţa (FR0806019I). 

În iulie 2008, Parlamentul francez a adoptat o lege privind ‘reînnoirea democraţiei sociale şi o reformă 

a timpului de lucru’, care se bazează în parte pe acordul multi-sectorial cunoscut ca ‘poziţia comună’. 

Legea schimbă regulile negocierii colective, în special pentru validarea acordurilor şi 

reprezentativitatea în sindicate. De asemenea, promovează săptămâna de lucru de 35 de săptămâni. 

Sindicatele au combătut puternic această lege.  

În noiembrie 2008, Parlamentul francez a adoptat o lege a finanţării asigurărilor sociale. Legea include 

beneficii pentru cheltuiala de deplasare de la locul de muncă acasă, condiţii mai stricte de acces la 

pensionarea mai devreme şi opţiunea pentru angajaţi să continue munca până la vârsta de 70 de ani. În 

aceeaşi zi, Parlamentul francez a adoptat o lege promovând veniturile obţinute din muncă, conform 

căreia salariul minim pe economie (SMIC) va creşte în fiecare an începând cu 1 ianuarie 2010. De 

asemenea, a fost adoptată o lege care lansează ‘venitul de solidaritate activ” (Revenu de Solidarité 

Active, RSA) finanţat de o contribuţie suplimentară pe proprietăţi şi venituri din investiţii.  

Principalii actori 

Sindicatele 

Apartenenţa la sindicate este destul de scăzută în Franţa. Aceasta a scăzut la 8%, conform datelor 

Centrului pentru Studiul Ocupării Forţei de Muncă (Centre d’Études de l’Emploi, CEE) (Amossé and 

Wolff, Septembrie 2009). O altă modalitate de sprijini sindícatele este compararea rezultatelor 

alegerilor sociale de la locul de muncă. Prezenţa sindicatelor este ridicată în companiile mari, dar 

foarte redusă în cadrul companiilor mici. Cel mai mare procent al afilierii la sindicate este în sectorul 

public. 

Sindicatele sunt în cea mai mare parte organizate pe sector sau la nivel de ramură şi sunt grupate în 

câteva confederaţii. Există cinci mari confederaţii sindicale, cu afiliere în întreaga economie – 

Confederaţia Generală a Muncii (Confédération générale du travail, CGT), Federaţia Franceză 

Democrată a Muncii (Confédération française démocratique du travail, CFDT), Confederaţia Generaşă 

a Muncii – Force ouvrière (Confédération générale du travail - Force Ouvrière, CGT-FO), 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/03/articles/fr0803029i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/fr0806019i.htm
http://www.cee-recherche.fr/
http://www.cgt.fr/
http://www.cfdt.fr/
http://www.force-ouvriere.fr/
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Confederaţia Franceză a Muncitorilor Creştini (Confédération française des travailleurs chrétiens, 

CFTC), şi Confederaţia Franceză a Personalului Profesionist şi de Conducere (Confédération française 

de l’encadrement – confederation générale des cadres, CFE-CGC) – toate considerate ca fiind 

reprezentative la nivel naţional. Acest statut dă în mod automat sindicatelor dreptul de a negocia, de a 

nominaliza candidaţi pentru alegeri şi de a avea locuri în organismele de asigurare socială, care sunt 

conduse de partenerii sociali. 

Mai sunt şi alte confederaţii sindicale, care au o influenţă destul de mare, dar care nu au statut de 

reprezentativitate la nivel naţional. Aceste aşa-numite sindicate autonome formează Federaţia 

Naţională a Sindicatelor Independente (Union nationale des syndicats autonomes, UNSA) (cel mai 

reformist sindicat), Uniunea Independentă – Solidaritate, Unitate, Democraţie (Solidaire, Unitaire, 

Démocratique, SUD) (cel mai radical sindicat) şi Federaţia Sindicatelor Unite (Fédération syndicale 

unitaire, FSU) (prezent în special în sectorul naţional al educaţiei). 

Reprezentativitatea sindicatelor 

Regula care determină ce sindicate sunt considerate ca reprezentative (şi care le conferă drepturi 

extinse, aşa cum am menţionat mai înainte) a fost schimbată recent. În mod formal, conform 

Decretului Guvernului din 31 martie 1966, cinci confederaţii sindicale au fost considerate ca fiind 

reprezentative la nivel naţional: CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT şi CGT-FO. Aceste confederaţii sunt 

autorizate să negocieze şi să semneze acorduri la nivel naţional, sectorial şi al companiilor. Acest lucru 

a fost schimbat recent. Pe 10 Aprilie 2008, două organizaţii patronale, MEDEF şi Confederaţia 

Generală pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (Confédération générale des petites et moyennes 

entreprises, CGPME), şi două confederaţii sindicale, CGT  şi CFDT, au semnat o ‘poziţie comună’ 

privind dialogul social, pe baza reprezentativităţii sindicatelor la rezultatele alegerilor de la locul de 

muncă (FR0806039I). 

În 2008 şi 2009, pentru a se pregăti pentru aceste schimbări, două confederaţii sindicale, CFE-CGC şi 

UNSA, au discutat condiţiile unei fuziuni. 

Pentru negocierile sectoriale din sectorul telecomunicaţiilor (aplicabile angajaţilor guvernaţi de legea 

privată), numai cele cinci confederaţii sindicale sunt considerate ca reprezentative şi iau parte la aceste 

negocieri.  

Înainte de Legea Fillon din 2004, acordul era valid şi dacă era semnat numai de o confederaţie. Din 

acel moment, un acord sectorial este valid numai dacă majoritatea sindicatelor reprezentative la nivel 

sectorial nu se opune – cu alte cuvinte, trei confederaţii sindicale din totalul de cinci (FR0404105F). 

La nivel de companie, sindicatele reprezentând majoritateaa angajaţilor de la ultimele alegeri de la 

locul de muncă au dreptul de opoziţie. Sindicatele au făcut recent uz de acest drept de opoziţie în două 

companii din sectorul de producţie a zahărului.  

Acordurile sectoriale sau la nivel de companie sunt valabile numai dacă sunt semnate de sindicatele ce 

reprezintă majoritatea angajaţilor. În poziţia comună care reformează regula privind reprezentativitatea 

sindicatelor din 2008, s-a decis că regula majorităţii va fi abolită în termen de cinci ani. De atunci, un 

sindicat va trebui să obţină cel puţin 10% din voturi la alegerile de la locul de muncă pentru a fi 

reprezentativ şi pentru a i se permite să participe la negocierile de la nivelul companiei. Acest prag a 

fost stabilit la 8% pentru negocierea la nivel sectorial şi naţional.  

Fiecare confederaţie sindicală comunică numărul membrilor săi; de aceea, este destul de dificil să ai 

acces la ciferele reale ale membrilor. Mai mult, majoritatea sindicatelor nu doreşte să divulge 

informaţii despre numărul membrilor. 

Tabelul 3 prezintă principalele cinci confederaţii din Franţa. 

Tabel 3: Confederaţiile sindicale representative din Franţa  

Acronim Denumirea tradusă Rădăcini ideologice 
Data 

creării 

CGT Confederaţia Generală a Muncii Origini comuniste 1895 

CFDT Confederaţia Franceză Democrată a Origini Democrat-Creştine, sindicat 1919 

http://www.cftc.fr/
http://www.cfecgc.org/
http://www.unsa.org/
http://www.solidaires.org/
http://actu.fsu.fr/
http://www.cgpme.org/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/fr0806039i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/04/feature/fr0404105f.htm
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Muncii reformist 

CGT-FO or 

FO 
Puterea muncitorilor 

Dizidenţi CGT, reformişti, dar 

sindicat radicalizat  
1948 

CFTC 
Confederaţia Franceză a Muncitorilor 

Creştini 

Dizidenţi din CFDT, când acest 

sindicat a abolit rădăcinile creştine  
1964 

CFE-CGC 
Confederaţia Franceză a Personalului 

Profesionist şi de Conducere 
Confederaţie ocupaţională 1944 

Pentru cea mai mare parte a perioadei după război, mişcarea sindicatelor a fost divizată între CGT 

inspirată din comunism şi militantă şi CFDT mai reformistă, de stânga. Deşi au avut loc şi perioade de 

unitate între CFDT şi CGT, divizarea a fost regula. Recent, mişcarea sindicatelor din Franţa a 

experimentat un declin profund în ceea ce priveşte numărul membrilor şi influenţa. De exemplu, 

numărul votanţilor în alegerile consiliilor de lucru a scăzut continuu din 1960, în timp ce candidaţii 

care nu sunt membri ai unor sindicate au câştigat un sprijin tot mai mare în aceste alegeri de-a lungul 

anilor. 

Ca o consecinţă a acestor slăbiciuni, mişcarea sindicatelor se confruntă cu probleme organizatorice şi 

finaciare. Noi sindicate şi alte organizaţii non-guvernamentale (ONG) au fost create ca şi canale de 

protest social şi ca şi concurenţi în mişcarea socială pentru sindicate. Ca urmare, finanţarea şi 

instituţionalizarea sindicatelor în sistemul socio-politic francez sunt un subiect de discuţie în speranţa 

restaurării pluralismului sindicatelor, ca un factor pozitiv al societăţii pentru întreaga populaţie.  

Organizaţiile patronale 

Spre deosebire de sindicate, densitatea organizaţiilor patronale este destul de ridicată (Traxler, 2004). 

Trei din patru patroni sunt membri ai unei organizaţii patronale.  

MEDEF, care este organizaţia patronală principală, este o confederaţie multistratificată a organizaţiilor 

de sector şi teritoriale, aducând împreună companii cu mai mult de 10 angajaţi. MEDEF organizează 

direct 87 de federaţii care cuprind în jur de 600 asociaţii şi 165 organizaţii regionale. Nu există o 

afiliere directă a companiilor la nivel de confederaţie. MEDEF a fost creată în 1998 şi a succedat 

fostul Consiliu Naţional al Angajatorilor Francezi (Conseil national du patronat français, CNPF). 

De asemenea, merită să menţionăm două asociaţii patronale mai mici. Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

(IMM) sunt reprezentate de Confederaţia Generală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Confédération 

générale des petites et moyennes enterprises, CGPME), iar lucrătorii independenţi sunt reprezentaţi de 

Asociaţia Profesională a Meşteşugarilor (Union professionnelle artisanale, UPA). Aceste două 

organizaţii patronale au jucat un rol important în reducerea timpului de lucru în cadrul companiilor 

mici şi mijlocii în anul 2002. În 2001, o organizaţie patronală a fost creată şi în sectorul non-profit, şi 

anume, Consiliul pentru Afaceri, Angajatori şi pentru Asociaţiile Comerciale din Economia Socială 

(Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale, CEGES). 

Cum este cazul muncitorilor, afilierea la organizaţiile patronale este voluntară în Franţa. Numărul 

membrilor este dat de fiecare organizaţie patronală; de aceea, este dificil accesul la cifre reale. 

Majoritatea organizaţiilor patronale un doreşte să divulge informaţii despre numărul membrilor.  

http://www.cgpme.org/
http://www.upa.fr/
http://www.ceges.org/
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Germania 

Relaţiile de muncă 

Negocierea colectivă  

Nivelul dominant al negocierii colective este la nivel sectorial. Negocierea sectorială are loc adesea la 

nivel regional – adică, la nivelul statelor federale (Länder) – iar unele regiuni au rolul de stabilire a 

liniilor directoare în acordurile colective. Negocierile la nivel naţional sunt destul de rare.  

În 2008, 46.8% din toate acordurile colective au fost acorduri la nivel de companii (Institutul pentru 

Cercetare Economică şi Socială 2008), dar acestea acoperă numai o mică minoritate a angajaţilor.  

Care este rata de acoperire a acordurilor colective? 

Acoperirea acordurilor colective 

Între 1998 şi 2007, acoperirea negocierilor a scăzut cu 13 puncte procentuale în Germania de Vest (de 

la 76% la 63%) şi cu 9 puncte procentuale în Germania de Est (de la 63% la 54%), conform datelor 

furnizate de Institutul de Cercetare în domeniul Ocupării (Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, IAB) (Ellguth and Kohaut, 2008). În 2007, în jur de 56% din angajaţii din  Germania 

de Vest şi 41% din angajaţii din Germania de Est erau acoperiţi de acordurile colective sectoriale. 

Acordurile la nivel de companii acopereau 7% din angajaţi în Germania de Vest şi 13% din angajaţi în 

Germania de Est.  

Cifrele arată diferenţe regionale frapante în rata de acoperire a întreprinderilor: în 2007, 36% din toate 

la nivelul Germaniei de Vest şi în jur de 20% din toate la nivelul întreprinderilor din Germania de est 

erau acoperite de acorduri sectoriale (DE0811019I). 

Parametrii legali 

Acordurile colective sunt obligatorii în mod direct pentru toţi membrii părţilor implicate în negociere, 

conform Articolului 3, Paragraful 1 al Actului Acordurilor Colective (Tarifvertragsgesetz) – adică, 

pentru toţi angajaţii care sunt membri ai unui sindicat şi pentru toate companiile care sunt afiliate unei 

organizaţii patronale.  

Extinderea acordurilor colective 

Conform Articolului 5 al Actului Acordurilor Colective, Ministrul Muncii şi Problemelor Sociale 

poate emite un ordin care să impună extinderea, numai dacă sunt îndeplinite următoarele precondiţii: 

 Sindicatul sau organizaţia patronală semnează acordul sau dacă amândouă au solicitat 

extinderea;  

 Angajatorii obligaţi de respectivul acord colectiv trebuie să deţină cel puţin 50% din angajaţi în 

sectorul ocupaţional sau geografic acoperite de acord;  

 Procedura trebuie considerată xa fiind ‘în interesul public’;  

 Un ‘comitet pentru ordine de impunere a extinderii”, care constă din trei sindicate şi trei 

reprezentanţi ai patronatelor (din alte sectoare) trebuie să fi aprobat solicitarea printr-o 

majoritate de cel puţin patru voturi. 

Din 1999, Ministerul Federal pentru Muncă şi Aspecte Sociale (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, BMAS) poate declara în anumite salariile şi condiţiiile de lucru care se aplică în mod 

general, printr-o directivă ministerială, acest lucru în dauna ‘comitetului pentru ordinul care impune 

extinderea’. 

Din cele 64,300 acorduri colective înregistrate la BMAS (Allgemeinverbindliche Tarifverträge) în 

2008, un total de 640 acorduri au fost extinse. Dintre acestea, numai 186 acorduri fac referire la 

Germania de Est.  

Nu există niciun mecanism legal pentru aplicarea sau extinderea termenilor acordurilor colective. 

Totuşi, conform datelor deţinute de IAB, în jur de 27% din toate întreprinderile din Germania de Vest 

şi în jur de 22% din cele din Germania de Est se înscriu în mod voluntar în acordurile colective 

sectoriale în ceea ce priveşte nivelul salariilor (Ellguth şi Kohaut, 2008). Un există nicio coordonare 

explicită a negocierii salariilor la nivel naţional.  

Tendinţa spre descentralizare 

Există o tendinţă spre descentralizare a negocierii colective dat fiind că acoperirea negocierii coletive 

la nivelul ramurilor înregistrează un declin. Din 1990, sistemul german de negociere colectivă a văzut 

http://www.iab.de/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/11/articles/DE0811019I.htm
http://www.bmas.de/
http://www.bmas.de/coremedia/generator/13548/allgemeinverbindliche__tarifvertraege.html
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o extindere ca urmare a aşa numitelor clauze de deschidere a acordurilor colective sectoriale. 

(DE0606019I). Acestea permit în anumite condiţii să nu respecţi clauzele standard agreate. Acest lucru 

are nevoie de obicei de consimţământul atât al sindicatelor, cât şi al organizaţiilor patronale. Conform 

sondajului din 2005 al consiliului de lucru organizat de Institutul de Cercetare Economică şi Socială 

(Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, WSI) din cadrul Fundaţiei Hans-Böckler (Hans-

Böckler Stiftung), în jur de 75% din întreprinderile cu 20 şi mai mult de 20 de angajaţi au făcut uz de 

clauzele de deschidere.  

Alte aspecte ale negocierii colective 

În afară de plată, cel mai important aspect a fots timpul de lucru, inclusiv aranjamente de timp de lucru 

flexibil şi contorizarea timpului de lucru. Sănătatea şi siguranţa au fost luate în considerare de 

asemenea, într-un anumit număr de cazuri, de exemplu în noul acord colectiv din industria oţelului din 

2006 (DE0610019I). În plus, părţile din industria oţelului au agreat într-un acord şi asupra 

‘schimbărilor demografice’. Acest lucru a fost luat în considerare şi în acordurile colective din 

industria chimică din 2008. Acestea au inclus ‘analize demografice’ la nivelul companiei şi măsuri de 

prevenire pentru sănătate pentru muncitorii mai vechi (DE0805029I).  

Datorită riscului închiderii uzinelor şi a concedierilor colective, IG Metall şi ver.di au negociat în 

câteva cazuri un nou tip de acorduri colective (Sozialtarifverträge) pentru a reglementa închiderea 

uzinelor sau mutarea acestora. Aceste acorduri prevăd, de obicei, transferul angajaţilor către agenţiile 

de ‘creare de locuri de muncă’, instruirea şi plata unor salarii compensatorii.  

Învăţarea de-a lungul vieţii şi instruirea, altele decât formarea profesională, sunt mai degrabă aspecte 

noi care sunt cuprinse în negocierea colectivă. În 2001, IG Metall şi organizaţia patronală Baden-

Württemberg au încheiat un acord colectiv de instruire, care a fost considerat drept un model de urmat 

(DE0104218F). Până acum, există diferite acorduri de instruire în diferite sectoare. În sectorul 

prelucrării metalelor, acordurile colective conţin prevederi care se referă la evaluarea cererii, acorduri 

de formare, şi costurile şi timpul de lucru pe durata instruirii. În sectorul chimical, acordurile 

collective se concentrează pe prevederi interne privind continuarea formării profesionale (Bahnmüller, 

2007).  

Aspecte ca egalitatea de gen au fost destul de rar abordate în acordurile colective. În mod tipic, 

egalitatea de gen este redusă la tema echilibrului viaţă-muncă şi este abordat ca un aspect de 

flexibilitate a timpului fde lucru (Klenner, 2005).  

Conflict de muncă 

Frecvenţa grevelor 

Agenţia Federală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Bundesagentur für Arbeit, BA) nu înregistrează 

nicio statistică a numărului grevelor sau a grevelor patronale, dar are date despre numărul 

întreprinderilor afectate, zilele nelucrate din cauza acţiunilor industriale şi numărul angajaţilor 

implicaţi. Acţiunile industriale care durează mai puţin de o zi sau acţiunile care au implicat mai ăuţin 

de 10 angajaţi nu au fost raportate. De aceea, statisticile federale şi statisticile sindicatelor furnizează 

date diferite.  

Nivelul general al acţiunilor de grevă în Germania este scăzut în comparaţie cu cel al altor ţări 

europene. Volumul relativ al acţiunilor industriale – adică, zile nelucrate (ZNL) la 1,000 angajaţi – a 

fost în medie de 4.6 zile pe an în perioada 2000–2007, conform înregistrărilor oficiale ale BA. În 

medie, 3.4 din 1,000 angajaţi au fost implicaţi în acţiuni industriale pe an în perioada 2000–2007. 

Totuşi, cea mai importantă formă a acţiunilor de grevă oficile în Germania, în termeni de frecvenţa 

implicării angajaţilor, este aşa numita grevă de avertisment (“Warnstreik”) – o grevă scurtă luată 

pentru a demonstra determinarea sindicatelor şi abilitatea lor de  a se mobiliza. Aceste greve, care pot 

implica un număr mare de lucrători, nu sunt adesea pe deplin înregistrate.  

Sectoarele implicate 

Sectorul cel mai des implicat în acţiuni de grevă este sectorul prelucării metalelor. Datorită unui număr 

mare de greve de avertisment, angajaţii din acest sector au făcut două treimi din grevele din perioada 

1990–2007. Activitatea grevelor a crescut şi în câteva sectoare ale serviciilor, cum sunt în domeniul 

comerţului cu amănuntul, serviciile financiare şi serviciile de îngrijire a sănătăţii. În decada actuală, 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/06/articles/DE0606019I.htm
http://www.boeckler.de/8.html
http://www.boeckler.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/10/articles/DE0610019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/05/articles/DE0805029I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2001/04/feature/DE0104218F.htm
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.eurofound.europa.eu/emire/GERMANY/WARNSTREIK-DE.htm
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sectorul public, telecomunicaţiile, căile ferate şi comerţul cu amănuntul s-au confruntat cu cele mai 

lungi greve din ultima perioadă din Germania.  

Principalele motive ale acţiunilor colective 

Motivele acţiunilor grevelor au fost fie cererile de negociere colectivă sau apărarea standardelor 

privind ocuparea forţei de muncă. Cele mai multe greve au fost determinate de cereri privind salariile, 

dar în sectorul public acestea au fost determinate de cererea angajatorilor de a extinde timpul de lucru 

(DE0606029I).  

Un anumit număr de dispute la nivelul companiilor au fost determinat de planurile de a schimba 

locaţia sau de a închide producţia în anumite locaţii. Deoarece grevele sunt legale în Germania numai 

dacă sunt determinate de motive reglementate în acordul colectiv, IG Metall a depus proiecte de cereri 

pentru acorduri colective (Sozialtarifvertrag) pentru reglementarea relocării şi închiderea uzinelor. Cea 

mai importantă dispută în acest sens a avut locc la Electrolux’s AEG în Nuremberg (DE0603039I).  

O oarecum nouă abordare în Germania după război au fost grevele organizate de sindicatele 

ocupaţionale mici negociate pentru anumite profesii. Exemple în acest sens au fost disputele care au 

implicat piloţii, doctorii din spitale şi mecanicii de locomotiv. 

Rezolvarea conflictelor şi mecanismele de arbitraj  

În multe sectoare, sindicatele şi organizaţiile patronale au încheiat acorduri comune de rezolvare a 

disputelor (Schlichtungsvereinbarung). Aceste acorduri definesc de obicei când expiră obligaţia de 

pace şi de aceea, când un sindicat poate declanşa greva oficială. Dacă negocierile pentru un nou acord 

colectiv nu ajung la niciun rezultat, părţile care negociază pot apela la procedura comună de rezolvare 

a disputelor (Schlichtung) pentru a preveni extinderea acţiunii la nivelul industriei. Procedura un 

trebuie să ducă la un compromis, dar încearcă medierea. Nu există nicio mediere statutară sau 

procedură de arbitrare.  

Concentrarea tripartită 

În Germany, nu există niciun consiliu economic şi social tripartit sau bipartit instituţionalizat la nivel 

naţional.  

Reprezentarea la locul de muncă 

Conform cercetărilor IAB din 2005, un consiliu de muncă este stabilit numai în 11% din toate 

întreprinderile private. Acestea cuprind 47% din angajaţii din Germania de Vest şi 39% din angajaţii 

din Germania de Est (Ellguth şi Kohaut, 2008). Consilii de muncă există în aproape toate 

întreprinderile mari, dar sunt destul de rare la nivelul companiilor mici. Consiliile de muncă sunt 

regăsite mai ales în industria de prelucrare, ca şi în sectoarele public şi energetic, şi în sectorul 

serviciilor financiare (DE0811019I). Există destul de multe greutăţi în stabilirea unor consilii de lucru 

în sectoare cum sunt tehnologia informaţiei (IT), comerţul cu amănuntul şi sănătate, ca şi în sectoarele 

serviciilor cu salarii scăzute.  

La nivel de companie, reprezentarea angajaţilor în sectorul privat este guvernată de Actul Constituţiei 

privind Munca (Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG) din 1952, amendat în 2001. Un consiliu de lucru 

se poate organiza în toate companiile care au cel puţin cinci angajaţi. Toţi angajaţii – indiferent dacă 

sunt membri sau nu ai sindicatelor – au dreptul să fie candidaţi şi toţi angajaţii pot vota. Consiliul de 

muncă are un anumit număr de drepturi la co-determinare, informare şi consultare, dar nu are dreptul 

la negocierea aspectelor care fac obiectul acordurilor colective, cu excepţia cazurilor când aceste 

acorduri permit acest lucru în mod explicit. Aceste consilii de lucru nu au dreptul să declanşeze greve 

sau alte acţiuni industriale.  

Drepturile angajaţilor 

Conform Actului Tribunalului pentru Muncă (Arbeitsgerichtsgesetz), aplicarea individuală şi colectivă 

a legilor muncii sunt asigurate de tribunalele pentru muncă stabilite la nivel federal, regional şi 

districtual. În toate instanţele unui proces, aşa numiţii judecători pentru muncă, ce sunt nominalizaţi de 

sindicate şi de organizaţiile patronale, participă la aceste procese. Ambele părţi pot representa un 

membru individual în faţa curţii.  

Inspecţia pentru muncă revine Ministerului Muncii a statelor federale, care, în cele mai multe state, au 

servicii de inspecţie descentralizate, pentru efectuarea inspecţiilor la nivel districtual şi local. Actul 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/06/articles/DE0606029I.htm
http://www.aeg-electrolux.de/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/03/articles/de0603039i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/11/articles/DE0811019I.htm
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Constituţiei pentru Muncă implică consiliul de lucru în aspecte de sănătate şi siguranţă, şi permite 

stabilirea evaluării riscurilor. Prin lege, asigurătorii de sănătate şi asociaţiile de asigurare ale 

angajatorilor trebuzie să coopereze cu angajatorii şi angajaţii pentru prevenirea riscurilor de sănătate şi 

siguranţă.  

Principalii actori 

Sindicatele 

Densitatea sindicatelor a scăzut de la 25% în 2000 la 22% în 2005 (Comisia Europeană, 2009). 

Evoluţia a fost dată de declinul angajărilor în sectoarele tradiţionale ale afilierilor sindicatelor, cum 

este domeniul producţiei şi sectoarelor publice.  

Principalele organizaţii sindicale  

În Germania sunt prezente trei confederaţii sindicale. Mai mult de 85% din toţi membrii sindicatelor 

aparţin unuia din cele opt sindicate afiliate Confederaţiei Germane a Sindicatelor (Deutscher 

Gewerkschaftsbund, DGB). În total, organizaţiile afiliate DGB aveau un număr de 6,371,475 oameni 

în 2008, 32% din care erau femei. Sindicatul German al Muncitorilor din Industria Prelucrării 

Metalelor (Industriegewerkschaft Metall, IG Metall), cel mai mare sindicat afiliat la DGB, avea 2.3 

milioane de membri în 2008 (17.7% din aceştia erau femei), urmat de Sindicatul Unit din Sectorul 

Serviciilor (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di) cu 2.18 milioane membri (50% din aceştia 

erau femei) (DE0803019I).  

A doua confederaţie mare, Asociaţia Germană a Serviciilor Civile (Deutscher Beamtenbund und 

Tarifunion, dbb), cuprinde 40 de asociaţii afiliate care operează în sectorul public şi privat. Afilierea la  

DBB în 2008 număra un total de 1,280,802 membri.  

Confederaţia Creştină a Sindicatelor dijn Germania (Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands, 

CGB) are afiliate 16 sindicate. Număra ca membri 278,412 persoane în 2007.  

Un anumit număr de sindicate implicate în negocierea colectivă nu este afiliat la niciuna din aceste 

confederaţii. Numărul membrilor acestor sindicate se ridica la aproximativ 270,000 persoane în 2008.  

Tendinţe în evoluţia sindicatelor  

După câteva fuziuni de sindicate în anii 1990, ultima şi cea mai importantă fuziune a avut loc în anul 

2001, când şapte sindicate din  sectoarele serviciilor publice şi private au creat Sindicatul Unit din 

Sectorul Serviciilor ver.di. 

Din 2001, un număr de sindicate ocupaţionale – în special sindicatele piloţilor, medicilor şi 

mecanicilor de locomotive – s-au detaşat de asociaţiile de negociere comună cu sindicatele din cadrul 

DGB şi au intrat în negocieri colective separate.  

Organizaţiile patronale 

Densitatea organizaţiilor patronale era de 63% în 2007 (Comisia Europeană, 2009).  

 

Principalele organizaţii patronale  

Confederaţia Germană a Asociaţiilor Angajatorilor (Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände, BDA) şi Federaţia Industriilor din Germania (Bundesverband der Deutschen 

Industrie, BDI) trebuie considerate ca organizaţii umbrelă de către angajatori. Afilierea la cele două 

organizaţii este deschisă tuturor angajatorilor din toate industriile.Totuşi, cele două organizaţii au 

scopuri diferite.  

 BDA nu este direct implicată în negocierea colectivă. Ca o organizaţie umbrelă, BDA caută să 

coordoneze strategiile de negociere ale membrilor săi. Din 2008, BDA reprezintă 56 de 

asociaţii patronale din toate industriile, ca şi 14 asociaţii regionale. 

 În comparaţie cu BDA, BDI nu este implicată în negocierea colectivă. BDI îşi descrie propriile 

sarcini ca fiind ‘coordonarea vederilor şi formularea de recomandări către membrii săi’. Oferă 

informaţii referitoare la toate domeniile de politică economică. 

Tendinţe ale evoluţiei organizaţiilor patronale  

Introducerea aşa-numitului statut de menbru fără un angajament obligatoriu pentru acordurile colective 

(Ohne Tarifbindung Status, OT-Status) trebuie considerat ca cel mai important aspect din partea 

angajatorilor. 

http://www.dgb.de/index_html?-C=
http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet
http://digitale.verdi.de/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/03/articles/DE0803019I.htm
http://www.dbb.de/
http://www.cgb.info/
http://www.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/ID/home
http://www.bdi-online.de/index.htm
Dan
Highlight
Aici, prin sindicat ocupational se intelege sindicat profesional. O profesie = o ocupatie.
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De exemplu, Asociaţia Angajatorilor din Industria pentru Metale şi Electrică (Arbeitgeberverbände der 

Metall- und Elektroindustrie, Gesamtmetall) a introdus Staututul-OT la 31 ianuarie 2005. De aceea, 

Gesamtmetall oferă acum două tipuri de opţiuni de afiliere: Numărul membrilor obligaţi de acordurile 

colective sectoriale a scăzut de la 4,189 membri în 2005 la 3,803 membri în 2007 în Germania de 

Vest. Totuşi, numărul membrilor care nu sunt obligaţi de acordurile colective sectoriale a crescut de la 

1,432 membri în 2005 la 2,229 membri în 2007 în Germania de Vest. 

 

http://www.gesamtmetall.de/
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Grecia:  

Relaţii de Muncă  

Negocierea colectivă 

Sistemul curent de negociere colectivă este în vigoare fără schimbări sau amendamente din 1990. 

Legea diferenţiază acordurile colective naţionale în următoarele categorii.  

 EGSSE stabileşte salariul minim, precdum şi salariile muncitorilor din întreaga ţară şi este 

semnat de GSEE din partea sindicatelor şi de SEV, GSEBEE şi ESEE din partea patronatelor.  

 Acordurile colective sectoriale acoperă angajaţii din multe companii din sectoare sau industrii 

similare sau relaţionate, şi sunt semnate de federaţiile sectoriale ale angajatorilor şi angajaţilor.  

 Sindicatele de la nivelul companiilor sau uzinelor şi conducerea companiilor semnează 

acorduri colective la nivel de companie, care acoperă angajaţii dintr-o singură companie.  

 Acordurile colective ocupaţionale naţionale sau cele locale şi regionale, care cuprind angajaţii 

dintr-o ocupaţie sau profesie specifică la nivel naţional sau local, sunt semnate de federaţiile 

patronale şi de sindicatele ocupaţionale.  

Acordurile colective de la nivel sectorial, de companie sau naţional ori local (SSE) nu pot conţine 

termeni mai puţin favorabili decât cei cuprinşi în EGSSE. Dacă mai mult decât un acord curent SSE 

reglementează relaţiile de muncă, se aplică cel mai favorabil muncitorului, conform Articolului 10 din 

Legea 1876/1990. Mai mult, un acord colectiv la nivel de industrie sau de companie prevalează asupra 

unui acord colectiv ocupaţional, dacă ambele sunt în vigoare.  

Toată munca salariată a angajaţilor dependenţi este reglementată de EGSSE. În plus, se estimează că 

diversele acorduri colective acoperă 85% din lucrători. 

Parametrii legali 

În dreptul grecesc, dreptul la negociere colectivă a fost stabilit ca un drept de ordine constituţională, 

este recunoscut ca un drept social şi este reglementta de Articolul 23 al Constituţiei, care spune:  

Condiţiile generale de muncă vor fi determinate de lege, completată de acordurile colective de muncă, 

încheiate prin negocieri libere, şi, în caz de eşec al acestora, de regulile stabilite prin arbitraj.  

De aceea, termenii stabiliţi de SSE sunt obligatorii pentru părţi. 

Ministrul pentru Muncă şi Protecţie Socială Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

ΠροστασίαςYPAKP poate decide să extindă un acord colectiv şi să-l declare obligatoriu pentru toţi 

muncitorii dintr-un anumit sector de activitate economică, dacă acordul este obligatoriu pentru 

angajatori care deţin 51% din angajaţii din sectorul sau profesia lucrătorilor. În termeni practici, acest 

lucru înseamnă că, dacă un SSE este semnat, toate părţile implicate sunt obligate dee termenii şi 

condiţiile acestuia, indiferent dacă aceştia sunt membri ale organizaţiilor reprezentative în negocierea 

acelui SSE. 

Nu există mecanisme voluntare pentru extinderea şi aplicarea reglementărilor stabilite într-un SSE. 

Cadrul de negociere  

În mod normal, în Decembrie al anului când EGSSE existent expiră, GSEE invită părţile reprezentanţii 

patronatelor la o rundă de negocieri, pentru semnarea unui nou EGSSE, de obicei, pentru un termen de 

doi ani. Aspectele legate de salarii, inclusiv remuneraţia şi bonusurile, domină agenda de negociere, 

iar disputele se nasc în privinţa ratei de creştere. Pentru a reface puterea de cumpărare, sindicatele 

consideră că, în determinarea sumei salariilor, părţile ar trebui să ia în consideraţie rata inflaţiei, 

creşterea preţurilor produselor şi serviciilor, ca şi creşterea productivităţii muncii. Pe de altă parte, în 

efortul de a creşte competitivitatea, angajatorii consideră rata inflaţiei ca criteriul de top, iar creşterea 

nivelului de trai ca un  aspect secundar. Acordurile individuale sectoriale urmăresc creşterea salariilor 

stabilite de EGSSE. 

Tendinţa spre descentralizare  

În ansamblu, sistemul grcesc colectiv de negociere este centralizat, atât la niuvel intersectorial, cât şi 

sectorial. Totuşi, în ultimii ani s-a manifestat o tendinţă spre descentralizare la un nivel mai mic – mai 

exact, la nivel de companie – după cum arată informaţiile furnizate de Organizaţia pentru Mediere şi 

Arbitraj (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, OMED), care indică o creştere semnificativă a 

acordurilor cvolective la nivel de companii.  

http://www.ypakp.gr/
http://www.omed.gr/en/
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Alte aspecte ale acordurilor colective  

Aranjamentele care se referă la aspecte nesalariale sunt de asemenea, în general incluse în EGSSE. 

Ultimele trei acorduri, încheiate pentru 2004–2005, 2006–2007 şi 2008–2009, au inclus aranjamente 

referitoare la dimensiunea individuală a relaţiilor industriale. De exemplu, părţile semnatare ale 

EGSSE din 2006–2007 au decis să treacă la implementarea imediată a acordului privind cadrul 

european privind munca la domiciliu prin mijloace electronice (GR0801029I). EGSSE din 2004–2005 

a inclus o prevedere pentru stabilirea unui comitet comun de experţi pentru transmiterea de propuneri 

şi promovarea de măsuri pentru a rezolva practicile ilegale sau abuzive referitoare la monitorizarea 

electronică a lucrătrorilor de angajatorii lor la locul de muncă. Acel acord a inclus, de asemenea, 

prevederi pentru a examina termenii aplicabili pentru armonizarea legilor interne cu legea UE privind 

prevenirea şi înlăturarea hărţuirii morale şi sexuale la locul de muncă. În sfârşit, părţile la actualul 

EGSSE (2008–2009) au decis să procedeze la imediata implementare a acordului cadrului european 

privind stresul la locul de muncă (GR0805039I). 

Instruirea şi şansele egale  

Un număr de diferite EGSSE au inclus aranjamente privind instruirea profesională. EGSSE din 2006–

2007 a inclus o prevedere stipulând că părţile semnatare au promis să planifice şi să sprijine 

iniţiativele comune pentru actualizarea învăţării de-a lungul vieţii. 

Partenerii sociali au agreat să priomoveze tratamentul egal şi egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi 

femei la locul de muncă, şi să ia măsuri pentru asigurarea unui tratament şi comportament decent la 

locul de muncă pentru aspectele legate de gen. 

În ciuda celor de mai sus, trebuie remarcat că aranjamentele care se referă la aspecte nesalariale atât la 

nivelul naţional, cât şi individual al SSE sunt numai promisiuni şi linii de orientare. Cu foarte puţine 

excepţii, aceste acorduri asupra muncii la domiciliu prin mijloace electronice, ca şi cele referitoare la 

stresul la locul de muncă, nu aduc schimbări immediate pentru lucrători, deoarece nu au fost luate 

măsuri speciale sau anunţate pentru implementarea lor.  

Conflicte de Muncă  

Informaţiile privind numărul grevelor, numărul zilelor de grevă şi al celor pierdute sunt orientative, 

deoarece cei care sunt responsabili pentru colectarea acestor informaţii nu au înregistrări complete, dat 

fiind că agenţiile regionale nu au trimis întotdeauna informaţiile la agenţia centrală din cadrul 

Ministerului. În 2007, au avut loc cinci greve, care au rezultat în cinci zile de grevă, 114,847 lucrători 

în grevă şi 918,776 ore de lucru pierdute. Totuşi, în 2008 a avut loc o creştere semnificativă a acestor 

cifre, într-un an când un nou EGSSE a fost semnat, care ar rezulta în mod normal la un consens 

minim, măcar în privinţa salariilor. Mai exact, în 2008, au avut loc 28 de greve, scare au rezultat în 43 

zile de grevă, 954,813 lucrători în grevă şi 6,922,800 ore de lucru pierdute. Grupurile sectoriale care 

au condus grevele au fost din cadrul întreprinderilor conduse de stat. Totuşi, toate sectoarele de 

economie au luat parte la grevele legate de aspectele sociale.  

Medierea 

Principalul mecanism utilizat pentru rezolvarea diusputelor de muncă este OMED, care este în primul 

rând responsabil pentru aajuta părţile negociante când negocierile au ajuns în impas. Totuşi, grevele 

dijn Grecia sunt mai ales împotriva politicilor Guvernului, iar ţinta plângerilor este Guvernul, nu 

angajatorii în special. În practică, acest lucru înseamnă că greva nu se încheie prin deschiderea unei 

solicitări către OMED, din moment ce solicitările relevante sunt legate de aspecte ale muncii mai 

cuprinzătoare. La nivel de companie sau sectorial, când este vorba de aspecte de muncă individuale 

care sunt cuprinse în sfera operaţională a OMED, grevele sunt mai puţine, ceea ce se datorează 

densităţii reduse a sindicatelor în sectorul privat.  

Concertarea tripartită  

Cel mai înalt organism de dialog social este Consiliul Economic şi Social (Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, OKE), care a fost creat conform Legii 2232/1994 şi este similar celui corespunzător 

instituţiei UE – Comitetul Economic şi Social European. OKE cuprinde trei segmente, reprezentând 

angajatorii, lucrătorii şi un grup care include profesionişti independenţi, persoane care desfăşoară 

activităţi independente şi reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale locale. OKE consiliază 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/01/articles/GR0801029I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/05/articles/GR0805039I.htm
http://www.oke.gr/index-en.htm
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Guvernul pentru luarea unor măsuri pentru aspecte specifice. Rolul de consiliere al OKE, prin 

transmiterea de opinii documentate, este un proces obligatoriu care trebuie urmat înainte de adoptarea  

unor legi privind politica socio-economică, şi sfatul său este cerut când Guvernul consideră necesar în 

legătură cu aspectele curente.  Mai mult, OKE poate lua iniţiativa să ofere consiliere pentru subiectele 

pe care le consideră mai importante. 

Opiniile transmise de OKE (în jur de 200 până la sfârşitul 2007) constă în opinii unanime şi acelea 

care includ cel puţin două puncte de vedere. Trebuie remarcat, totuşi, că Guvernul nu adoptă 

întotdeauna opiniile unanime ale OKE, lucru care contribuie la devalorizarea acestor organisme 

tripartite.  

 

 

Reprezentarea la locul de muncă  

În conformitate cu sistemul de reprezentare grecesc la locul de muncă din cadrul întreprinderilor, la 

nivelul unui loc de muncă există trei nivele de reprezentare: sindicatele,  consiliile pentru muncă şi 

comitetele pentru siguranţă şi sănătate la locul de muncă.  

Sindicaatele la nivelul companiilor sunt limitate ca număr, deoarece Legea 1264/1982 cere existenţa a 

21 membri pentru organizarea unui sindicat, iar întreprinderile private care au mai mult de 20 de 

lucrători reprezintă nu mai mult de 3% din numărul total de companii. Lipsa reprezentării sindicatelor 

în companii nu este compensată de forme alternative de reprezentare a sindicatelor în acele 

întreprinderi, dat fiind că legea nu prevede existenţa unui reprezentant al sindicatului – adică, un 

angajat al companiei să acţioneze ca un membru sindical sau al unei organizaţii sectoriale – pentru a 

oferi acoperirea sindicală pentru locul de muncă respectiv.  

Consiliile de muncă pot fi stabilite în întreprinderi de peste 50 lucrători şi, în cazul în care în cadrul 

acelei întreprinderi nu există niciun sindicat, în cele cu mai mult de 20 de angajaţi. 

Comitetele pentru siguranţă şi sănătate la locul de muncă pot fi stabilite în companii cu mai mult de 50 

de angajaţi; totuşi, aceste companii reprezintă numai 2% din numărul total de întreprinderi. Atât 

consiliile pentru muncă, cât şi comitetele pentru siguranţă şi sănătate la locul de muncă sunt instituţii 

participative care funcţionează inadecvat, dat fiind că au fost create în numai 30% din companiile 

eligibile. De aceea, în ansamblu, reprezentarea muncitorilor la locul de muncă este inadecvat.  

Instituţiile participative în Grecia sunt rezultatul iniţiativelor legislative. Consiliile pentru muncă sunt 

create conform Legii 1767/1988, în timp ce comitetele pentru siguraanţă şi sănătate la locul de muncă 

sunt create conform Legii 1568/1985.  

Drepturile angajaţilor 

Există două căi importante pentru asigurarea drepturilor angajaţilor: autorităţile judecătoreşti şi 

Inspectoratul pentru Muncă. 

Un total de trei nivele de jurisdicţie sunt responsabile pentru judecarea cazurilor care sunt supuse 

procedurii rezolvării disputelor de muncă. 

 Curtea Magistraţilor de Primă Instanţă are un singur judecător. 

 Curtea de Apel este competentă pentru judecarea litigiilor. 

 Curtea Supremă (Areopagus) este cel mai înalt nivel. 

Legea stipulează că litigiile de muncă individuale sunt examinate de Curtea Civilă conform unei 

proceduri speciale pentru litigii de muncă (Articolele 663–676 din Codul de Procedură Civilă). 

Tribunalele administrative sunt competente pentru judecarea în cazurile care implică litigii pentru care 

relaţia de muncă este guvernată de regulile legii publice. Tribunalele au puterea să interzică grevele pe 

care le socotesc ilegale sau abuzive. Angajatorilor nu le este permis să concedieze lucrătorii sau să 

înlocuiască lucrătorii în grevă.  

Inspectoratul pentru Muncă (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, SEPE) este o agenţie care operează sub 

controlul YPAKP şi este creat la nivel naţional şi regional. SEPE este responsabil pentru: 

supravegherea şi controlul implementării prevederilor legii muncii; investigarea, expunerea şi 

urmărirea violărilor legii muncii şi a muncii ilegale; investigarea acoperirii asigurărilor sociale ale 

lucrătorilor; şi furnizarea de informaţii şi recomandări despre implementarea efectivă a prevederilor 
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legii muncii. Inspectorii de muncă ce lucrează pentru SEPE pot intra liber la orice loc de muncă 24 de 

ore din 24. 

Principalii actori 

Sindicatele 

Densitatea sindicatelor  

Densitatea sindicatelor – adică, rata participării lucrătorilor în cadrul organizaţiilor sindicale – a fost 

calculată la aproape 28%, pe baza participări membrilor la procedurile de alegere a reprezentanţilor. 

Mai exact, nivelul afilierii la sindicate este în mod clar diferit în sectorul privat şi cel de stat.  

În sectorul privat, densitatea nu pare să fie mai mare de 18% sau în jur de 472,304 lucrători, pe baza 

datelor din 2007. Prin contrast, numărul membrilor sindicali dintre angajaţii din sectorul public se 

ridică la 311,000 persoane şi reprezintă în jur de 60% din numărul angajaţilor din sectorul public. 

Ultimul număr nu reprezintă angajaţii sindicalizaţi din forţele de securitate, care nu sunt reprezentaţi 

de sindicatul din sectorul public şi nici nu include personalul militar nesindicalizat. În anumite arii ale 

sectorului public, densitatea sindicală ajunge la 90% – de exemplu, în bănci şi întreprinderi controlate 

de stat.  

Motivul pentru aceste diferenţe atât de mari între sectorul public şi cel privat este evident. Sectorul 

privat este dominat de întreprinderi mici: 97% au mai puţin de 20 de angajaţi. Acest lucru are un efect 

negativ asupra afilierii lucrătorilor la sindicate, care este favorizată de concentrările mai mari de 

lucrători, în special dacă nu există nicio posibilitate de reprezentare sindicală în micile companii.  

De fapt, reducerea sectorului public şi creşterea privatizărilor au avut un efect important asupra 

afilierii la sindicate în Grecia, ceea ce a devenit clar din evoluţia până-n ptrezent.  

Principalele organizaţii sindicale  

The Greek trade unions are represented at the highest level by two confederations:  

 Confederaţia Generală Grecească a Muncii (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, 

GSEE), creată în 1918, care include toate sindicatele cu angajaţi guvernaţi de relaţiile de 

muncă ale dreptului privat din sectorul privat, precum şi din sectorul de stat – adică, 70 

federaţii sindicale şi 83 centre de muncă cu un total de 472,304 membri votanţi; 

 Confederaţia Funcţionarilor Publici (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, 

ADEDY), creată în 1947, care include sindicatele din administraţia publică, pentru care se 

aplică relaţiile de muncă guvernate de dreptul public. ADEDY este o organizaţie cu trei nivele, 

cuprinzând un număr de 1,260 sindicate de la primul nivel organizate în 46 de federaţii şi 

reprezentând un total de 311,000 membri votanţi.  

Confederaţiile sunt diferite conform tendinţelor ideologice, politice şi sindicale. Structura 

organizaţională a mişcării sindicale are forma unei piramide, cu trei nivele de reprezentare: primar sau 

primul nivel (companie, sindicate regionale sau meşteşugăreşti), secundar (centrele de muncăm locale, 

federaţiile sectoriale) şi terţiar (confederaţii naţionale cum sunt GSEE şi ADEDY). 

Tendinţe în evoluţia sindicatelor  

Federaţiile care sunt fie membre ale GSEE, fie ale ADEDY au caracter sectorial. Pe baza informaţiilor 

de mai înainte, este evident că mişcarea sindicală din Grecia este fragmentată din punct de vedere 

organizaţional, ceea ce este un factor inhibitor al administrării interne a sindicatelor. În ciuda celor 

două convenţii organizaţionale, organizate de GSEE în 1990 şi în 2003 pentru a rezolva acest aspect, 

eforturile nu au adus niciun rezultat până în prezent. Obiectivul stabilit în convenţiile GSEE pentru 

stabilirea a 19 federaţii sectoriale nu a fost atins, ceea ce înseamnă că combaterea fragmentări 

organizaţionale prin fuziunea sindicatelor, nu reprezintă o prioritate pentru mişcarea grecească 

sindicală. 

Organizaţiile patronale  

Un total de trei organizaţii patronale bine cotate joacă un rol important în sistemul relaţiilor de muncă 

la nivel naţional.  

În primul rând, Federaţia Elenă a Întreprinderilor (Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα, SEV) 

reprezintă industriile, serviciile şi marile companii în general. Membrii SEV sunt entităţi juridice 

(corporaţii şi alte companii) sau grupuri patronale, care sunt considerate membri extraordinari. 

http://www.gsee.gr/
http://www.adedy.gr/
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en
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Membrii săi sunt în principal IMM-uri, conform definiţiei UE; peste 90% din întreprinderile 

industriale greceşti sunt IMM-uri.  

Mai înainte cunoscută drept Asociaţia Industriilor din Grecia, până şi-a schimbat denumirea în 2006, 

SEV joacă un rol important în negocierea care se referă la Acordul Colectiv General Naţional (Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, EGSSE) şi alte 100 alte acorduri colective la nivel sectorial şi 

ocupaaţional. Strategia aleasă a fost, încă din anii 1990, să dea prioritate dialogului la toate nivelele. 

SEV reprezintă 5,000 de companii, cu un total de aproximativ 500,000 angajaţi.  

În al doilea rând, Confederaţia Naţională a Comercianţilor Greci (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 

Εμπορίου, ESEE) reprezintă aspectele comerciale. ESEE încorporează 13 federaţii, organizând 

sociretăţile comerciale aale ţării pe districte şi şase Federaţii de Agenţi Comerciali.  

În al treilea rând, Confederaţia Generală a Meşteşugarilor Profesionişti şi Mici Producători din Grecia 

(Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, GSEBEE) reprezintă 

interesele profesioniştilor artizani şi a micilor companii producătoare. Membrii săi sunt federaţii care 

cuprind categorii ocupaţionale cum sunt librarii, mici proprietari de magazine, proprietarii de cafenele 

şi coafor. GSEBEE încorporează 82 de federaţii, dintre care 56 sunt federaţii locale, în timp ce 25 sunt 

sectoriale, iar una este o federaţie a pensionarilor. 

Tendinţe în evoluţia organizaţiilor patronale  

Membrii reprezentativi ai angajatorilor au înţeles nevoia de consultări şi dialog social, privind toate 

aaspectele legate de relaţiile de muncă. În acest scop, o mai bună structură organizaţională a organelor 

reprezentative a fost realizată, după cum o arată creşterea numărului asociaţiilor primare şi secundare 

participante în organizaţiile patronale naţionale. Până în prezent, afilierea la organizaţiile patronale 

atrage după sine obligaţia de a lua parte la acordurile colective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esee.gr/
http://www.gsevee.gr/
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. Italia 

 

În Italia nu există o lege cadru care să reglementeze la nivel central modul de desfăşurare a dialogului 

social/concertării sociale. Aspecte legate de concertarea socială se regăsesc în diverse acte normative 

referitoare la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi privind piaţa muncii, precum şi în 

acorduri încheiate între Guvern şi partenerii sociali. Concertarea socială s-a materializat, de-a lungul 

timpului, prin încheierea, între Executiv şi partenerii sociali a unor documente importante, precum:  

- Protocolul asupra politicii veniturilor şi ocupării forţei de muncă, contractelor de muncă, politicilor 

din domeniul muncii şi susţinerii sistemului productiv, iulie 1993; 

- Pactul pentru muncă semnat între Guvern şi partenerii sociali, 24 septembrie 1996;  

- Acordul pentru muncă, 12 martie 1997; 

- Pactul social, 22 decembrie 1998;  

- Cartea albă asupra pieţei muncii publicată de Ministerul Muncii, octombrie 2001;  

- Pactul pentru Italia, 5 iulie 2002;  

- Acordul pentru dezvoltare, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea sistemului economic 

naţional, 19 iunie 2003; 

- Protocolul din 2007 asupra protecţiei sociale, muncii, competitivităţii şi creşterii sustenabile. 

Anexez o scurtă prezentare a acestor documente. 

 

În prezent, la nivel central, reprezentanţii principalelor organizaţii sindicale şi patronale sunt consultaţi 

de către Guvern asupra problemelor de importanţă majoră ce privesc politicile din domeniul muncii. 

De exemplu, în procesul de reformare a legislaţiei privind piaţa muncii, Guvernul a convocat 

partenerii sociali la discuţii. Întrucât nu s-a reuşit obţinerea unui consens, Guvernul a înaintat 

Parlamentului propriile propuneri şi, în cele din urmă, şi-a asumat încrederea în Parlament pe 

marginea conţinutului Decretului de lege. Mesajul transmis de Executiv a fost că, este deschis 

dialogului cu sindicatele, însă Guvernul este cel care ia deciziile. 

 

Totodată, se poate remarca un climat ostil între Guvern şi reprezentanţii sindicatelor. Pe de o parte, 

Executivul este acuzat că se opune dialogului social. Pe de altă parte, într-o intervenţie în presă 

premierul a declarat că „concertarea socială este la baza multor rele (dificultăţi)”. 

 

 

Concertarea socială la nivel regional şi provincial 

 

Prin procesul de concertare se înţelege dialogul dintre administraţia publică, forţele sociale şi 

economice, prin care se urmăreşte încheierea de acorduri şi identificarea de instrumente pentru 

creşterea potenţialului de dezvoltare şi a ocupării forţei de muncă
1
 .  

În Italia, Protocolul din 1993 a stabilit un nou mod de realizare a concertării, aceasta fiind recunoscută 

ca metodă utilizată în raporturile dintre diverşii participanţi la viaţa economică şi socială a ţării, pentru 

atingerea obiectivelor comune. Ulterior, odată cu încheierea Pactului din decembrie 1998 a fost 

consolidată trecerea către descentralizarea regională a concertării. Procesul a fost continuat prin 

încheierea Pactelor sociale pentru dezvoltare şi ocupare 
2
 şi prin reforma constituţională din 2001. 

                                                 
1
 CNEL, Pactele sociale şi experienţele concertării pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă în regiunile italiene. 

Observaţii şi propuneri, Roma, 2004, p.9 

2
 Pactele sunt instrumente prin care semnatarii (forţe sociale, instituţii publice) stabilesc programe de 

dezvoltare economică pe durată medie, prin planificarea resurselor disponibile pentru atingerea 

obiectivelor fixate privind dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă 
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Planificarea negociată (rezultată în urma negocierilor dintre autorităţile locale şi partenerii sociali) a 

fost introdusă în Italia prin Legea nr. 341 din 1995 şi urmăreşte promovarea şi valorificarea 

„parteneriatului social” ca factor pentru stimularea proceselor de dezvoltare locală, prin cooperarea 

întreprinderilor, instituţiilor locale, asociaţiilor industriale şi de muncă, băncilor şi fundaţiilor. 

 

Planificarea negociată prevede colaborarea strânsă între Guvern, Regiuni şi Provinciile autonome 

pentru stabilirea unor acţiuni complexe ce vizează crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea 

economică. 

 

Legile privind finanţele regionale au devenit instrumente de planificare economică multianuală. În 

contextul planificării regionale, forţele sociale şi administraţiile regionale şi subregionale au încheiat 

diverse documente de colaborare, fruct al concertării, precum: pacte pentru ocupare, pacte pentru 

dezvoltare, protocoale etc. În anumite cazuri, au fost aplicate directivele comunitare referitoare la 

fondurile Cadrului de Sprijin Comunitar (QCS) dar şi iniţiativele semnatarilor. 

 

Prin Legea nr. 3/2001 s-a continuat procesul prin care a fost atribuită o mare însemnătate conceptelor 

de subsidiaritate orizontală şi verticală şi simplificării administrative, strâns legate de modelele de 

concertare descentralizată activate la nivel regional şi provincial. În acest context, planificarea 

negociată devine un instrument pentru promovarea şi dezvoltarea locală, favorizând eficienţa 

politicilor de dezvoltare locală, pentru sporirea competitivităţii şi a ocupării într-o anumită zonă şi prin 

intermediul simplificării modalităţilor operative şi raţionalizarea cheltuielilor publice şi private.    

 

Comisia Regională pentru Concertare Socială  

 

La nivelul Regiunilor funcţionează Comisii Regionale pentru Concertare socială, înfiinţate în baza 

actelor normative regionale. 

Exemplu: Comisia Regională de Concertare între Părţile Sociale – Regiunea Veneto 

Atribuţii: înaintarea de propuneri şi efectuarea de evaluări asupra liniilor de acţiune şi asupra 

obiectivelor politicilor din domeniul muncii, asupra distribuirii resurselor pentru atingerea obiectivelor 

şi asupra principalelor iniţiative aflate în competenţa Consiliului Regional referitoare la gestionarea 

pieţei muncii şi a politicilor de formare profesională şi de orientare. 

Comisia este formată din următorii membri: 

 

 asesorul regional cu atribuţii privind politicile din domeniul muncii, cu rol de preşedinte; 

 3 reprezentanţi ai asociaţiilor întreprinzătorilor din domeniul industriei, dintre care cel puţin unul 

trebuie să reprezinte întreprinderile de mici dimensiuni; 

 3 reprezentanţi ai organizaţiilor meşteşugarilor; 

 2 reprezentanţi ai organizaţiilor cooperativelor; 

 2 reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul agricol; 

 3 reprezentanţi din sectorul comerţului, dintre care cel puţin unul trebuie să reprezinte domeniul 

turismului; 

 13 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale ale lucrătorilor subordonaţi (salariaţi); 

 1 reprezentant al profesiilor liberale; 

 1 reprezentant al domeniului creditului; 

 1 consilier regional pe probleme de egalitate de şanse; 

 1 reprezentant al asociaţiilor persoanelor cu handicap. 
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La lucrări participă secretarul regional şi directorul regional cu competenţe în domeniul muncii, 

directorul Veneto Lavoro. De asemenea, pot fi invitaţi funcţionari, administratori sau reprezentanţi ai 

instituţiilor publice sau private.  

 

Comisia Provincială pentru Politicile în domeniul muncii 

 

În baza Decretul legislativ nr. 469/1997, art. 6, regiunilor şi instituţiilor locale le-au fost conferite 

funcţii şi atribuţii în domeniul pieţei muncii, fiind prevăzută crearea unei Comisii Provinciale, care să 

îndeplinească rolul unui „organ tripartit permanent de concertare şi de consultare a partenerilor 

sociali”, pentru a asigura realizarea concretă a principiului concertării şi consultării părţilor sociale. 

 

În momentul desemnării membrilor, trebuie să se ţină cont de următoarele condiţii: 

- Trebuie să se asigure reprezentativitatea partenerilor sociale, 

- Trebuie să se respecte principiul parităţii între părţile sociale, 

- Preşedinţia Comisiei trebuie să fie asigurată de Preşedintele Provinciei, 

- Participarea consilierului pe probleme de egalitate de şanse,  

- Posibilitatea de creare a subcomitetelor tematice în cadrul Comisiei.  

 

Exemplu: Comisia Provincială Tripartită pentru politicile din domeniul muncii a Provinciei Perugia 

- are un mandat de 3 ani 

- este formată din: 

o Preşedintele Provinciei Perugia sau persoana împuternicită de acesta – conduce 

Comisia; 

o 7 membri desemnaţi de organizaţiile sindicale cele mai reprezentative la nivel 

provincial; 

o 7 membri desemnaţi de către organizaţiile patronale cele mai reprezentative la nivel 

provincial; 

o Un inspector – medic al muncii desemnat de Direcţia Teritorială de Muncă din 

Perugia: 

o 4 membri desemnaţi de organismele cele mai reprezentative care reprezentă persoanele 

cu handicap şi asociaţiile de voluntariat. 

Comisia Provincială Tripartită, potrivit legislaţiei naţionale şi regionale în domeniu, desfăşoară 

următoarele activităţi: 

 

- Avansează propuneri, evaluează şi verifică liniile de acţiune în domeniul politicilor muncii, 

formării şi educaţiei aflate în competenţa Provinciei. În special, examinează „programul pentru formare 

şi politicile din domeniul muncii” şi iniţiativele legate de politicile din domeniul muncii; 

- Funcţii atribuite în mod expres de către Regiunea Umbria (aprobarea listelor de mobilitate, 

aprobarea/autorizarea contractelor de formare – muncă etc).  

- Aprobarea listelor anuale privind persoanele cu handicap. 

 

În ultimii doi ani de activitate, Comisia a examinat situaţiile de criză cu care s-au confruntat 

întreprinderile din Provincia Perugia, ocupându-se în special de înscrierea în listele de mobilitate
3
 a 

                                                 
3
 Listele de mobilitate sunt liste speciale în care sunt înscrişi lucrătorii care, de regulă, şi-au pierdut 

locul de muncă în urma reducerii sau încetării activităţii întreprinderii. Înscrierea în listele de 
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lucrătorilor excluşi din câmpul muncii. Recent, a prezentat Regiunii Umbria propuneri specifice cu 

privire la posibilitatea de înscriere a anumitor categorii de lucrători (foşti angajaţi ai studiourilor 

profesionale, asociaţiilor, instituţiilor religioase etc. şi ucenici) în respectivele liste de mobilitate. De 

asemenea, Comisia a stabilit introducerea în listele de mobilitate a lucrătorilor care şi-au dat demisia 

pentru motive de „justă cauză”, precum neprimirea salariului.  

 

În acelaşi timp, Comisia a îndeplinit un rol important legat de integrarea în câmpul muncii a 

persoanelor cu handicap şi a categoriilor protejate. 

 

Tot în domeniul politicilor active, în mai 2009 a fost semnat Protocolul „Stagii de ucenicie de 

calitate”, care a prevăzut contribuţia mai multor instituţii publice: Direcţia Teritorială de Muncă, 

Institutul Naţional de Protecţie Socială, Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de 

Muncă şi Bolilor Profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

mobilitate facilitează reintegrarea în câmpul muncii. De asemenea, sunt prevăzute facilităţi pentru 

societăţile care angajează persoane înscrise pe respectivele liste. 
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Irlanda:  

Relaţiile de muncă  

Negocierea colectivă 

Din 1987, nivelul naţional a fost una dintre cele mai importante arene pentru stabilirea salariilor şi a 

timpului de lucru, prin negociere tripartită; în această privinţă, Irlanda are un sistem de negociere 

destul de centralizat. Cu excepţia notabilă a sectorului construcţiilor, nivelul sectorial este în general 

nu foarte vizibil în negocierea colectivă. În timp ce salariile sunt stabilite la nivel naţional, negocierea 

colectivă poate să aibă loc şi la nivelul companiilor – de exemplu, în ceea ce priveşte productivitatea, 

restructurarea sau noile acorduri de practică la locul de muncă (acordurile naţionale privind salariile 

interzic solicitările de plată cu ‘creşterea costurilor’). 

Acoperirea negocierilor colective  

Faptul că acordurile naţionale nu au efecte juridice, iar mecanismele de extindere nu sunt comune, 

înseamnă că este dificil să calculăm o cifră precisă pentru acoperirea negocierii colective. Totuşi, este 

estimată în regiune la 44%, care este mult mai mare decât rata densităţii sindicatelor. Prezenţa 

negocierii colective este posibil să extindă acoperirea dincolo de membrii sindicatelor. În timp ce în 

Irlanda sunt puţine mecanisme formale sau juridice de extindere, prezenţa unor acorduri naţionale 

înseamnă că, în practică, unele companii care nu au sindicate prezintă adesea rezultate ‘umbrite’ de 

acordurile negociate la nivel naţional. Mai mult, în anumite companii care au membri ai sindicatelor şi 

angajaţi nesindicalizaţi, condiţiile acordurilor naţionale privind salariile se aplică în anumite 

circumstanţe şi la angajaţii nesindicalizaţi.  

Acordurile colective rămân în principal voluntare, dar elementele juridice obligatorii par să crească – 

de exemplu, ‘incapacitatea patronului de a stabili clauze referitoare la plată’ din acordurile naţionale.  

Extinderea acordurilor colective  

Mecanismele de extindere a acordurilor colective nu sunt obişnuite, cu excepţia Comitetului Comun 

pentru Muncă (JLCs) care stabileşte un salariu minim şi condiţiile de muncă dintr-o serie de sectoare 

cu salarii mici. Este, de asemenea, posibil să existe un acord înregistrat – înregistrat la un Tribunal 

pentru Relaţiile de Muncă – care acoperă un întreg domeniu, inclusiv angajatori care nu sunt membri 

ai organizaţiilor patronale relevante. Ultima este puţin folosită însă. În ultimul timp, ICTU a solicitat 

proceduri de extindere legale, cum sunt cele din Belgia şi Germania. Totuşi, Irlanda nu are un sistem 

de negociere sectorială puternic.  

Coordonarea negocierii 

În ceea ce priveşte coordonarea negocierii salariilor, acordurile naţionale privind salariile stabilesc 

salarii pentru angajatorii sindicaalizaţi – mulţi angajatori nesindicalizaţi vor aplica ratele salariale 

naţionale din “umbră”. Salariul minim naţional este de asemenea important pentru coordonarea 

negocierilor salariale, pentru stabilirea unui prag de plată minim.  

Modelul irlandez de negociere a saalaariului a fost destul de mult centralizat începând cu 1987, dar cu 

dorinţa descentralizării organizate la nivel de companie în ceea ce priveşte termenii acordurilor 

naţionale de salarizare. 

 

Alte aspecte ale acordurilor colective  

În ceea ce priveşte aspectele majore ale negocierii colective, aspectele referitoare la pensii s-au dovedit 

a fi cele mai provocatoare pentru partenerii sociali. În sectorul privat, au existat presiuni importante 

pentru mutarea de la schemele de pensii cu beneficii definite (DB) către mai puţin atractiva – din 

punctul de vedere a angajaţilor – schemă a contribuţiilor definite (DC) (IE0710019I). Pensiile cu 

beneficii definite DB acordă o sumă garantată la pensionare, spre deosebire de pensiile cu contribuţii 

definite DC, care nu oferă această garanţie. Un anumit număr de o “a treia cale” sau pensii “hibride”– 

adică o combinaţie între elementele DB şi DC – au fost agreate între conducerea companiilor şi 

sindicate în 2008, în special în sectorul financiar – bancar. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/IE0710019I.htm
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De exemplu, într-un punct de cotitură în domeniul pensiilor, Allied Irish Bank (AIB) şi the Irish Bank 

Officials Association (IBOA) au agreat o nouă schemă hibridă de pensii în anul 2007 pentru 

personalul care a fost angajat în bancă începând cu 1997, care, până în acel moment, avea acces numai 

la schema DC (IE0705049I). Această înţelegere oferă tuturor angajaţilor o pensie DB până la o 

anumită limită, în timp ce schema iniţială DB rămâne neschimbată pentru angajaţii dinainte de 1997. 

La baza acestei înţelegeri este recomandarea ca AIB să utilizeze o schemă combinată DB/DC. Cea mai 

importantă trăsătură este aceea că elementul DB se va aplica pentru un salariu de €61,997, care este 

echivalentul salariului asistentului manager din cadrul băncii. O schemă consolidată DC se va aplica 

peste această sumă DB, cu creşterea contribuţiei băncii cu 2%, de la 8% la 10%. Contribuţiile 

membrilor vor fi obligatorii pentru personal şi acestea vor fi stabilite la 5% din plata pensiei. 

Un aspect major care rămâne de discutat este dacă schema de pensii devine obligatorie. ICTU vrea ca 

Guvernul şi angajatorii să se angajeze să introducă pensiile obligatorii pentru a proteja 50% din 

populaţia lucrătoare fără pensie. Totuşi, IBEC se opune unei prevederi obligatorii, dat fiind costurile 

pe care le-ar cere din partea angajatorilor. 

Aspectele referitoare la formarea profesională sau învăţarea de-a lungul vieţii şi egalitatea de şanse au 

fost de asemenea importante pentru agenda de negocieri naţionale. 

Conflicte de muncă 

Frecvenţa grevelor şi sectoarele implicate  

În termeni de comparaţie istorică, grevele rămân la un nivel scăzut în Irlanda, datorită unei serii de 

factori. Conform datelor oficiale ale CSO, un total de 6,038 zile au fostr pierdute în conflictele de 

muncă în 2007, în comparaţie cu 7,352 zile în 2006. În total, şase conflicte de muncă au avut loc în 

2007, în comparaţie cu 10 în 2006. Cele şase dispute din 2007 au afectat 1,436 lucrători şi şase 

companii. În 2007, sectorul productiv a reprezentat 2,700 (45%) din totalul zilelor pierdute, în timp ce 

2,315 (38%) au fost pierdute în sectorul transporturilor, stocării şi comunicaţiilor. În jur de 3,941 zile 

au fost pierdute în al patrulea trimestru din 2007, în comparaţie cu 1,090 zile pierdute în aceeaşi 

perioadă din 2006. Cele trei dispute desfăşuraate în cel de-al patrulea trimestru din 2007 au implicat 

1,001 lucrători şi trei companii. 

Totuşi, datele CSO privind conflictele de muncă nu prezintă situaţia completă a conflictelor de muncă. 

De exemplu, conflictele sunt incluse în calculele CSO numia dacă acestea implică oprirea muncii 

pentru cel puţin o zi, iar timpul pierdut este de 10 sau mai multe zile persoane. În mod clar. Multe 

forme de acţiuni de muncă se găsesc în afara acestei definiţii. În special, un conflict de muncă serios al 

asistentelor medicale din 2007 (IE0705039I) – care a implicat un protest la nivel naţional contra 

condiţiilor de lucru şi o serie de opriri ale fluxului de lucru – cuprinzând aproape 40,000 membri din 

Organizaţia Irlandeză a Asistentelor Medicale (INO) şi PNA, nu a fost înregistrat în datele oficiale ale 

CSO referitoare la conflictele de muncă. Dacă conflictul asistentelor ar fi fost inclus, toate orele 

nelucrate s-ar fi adăugat la totalul existent. Desigur, numai un număr relativ mic al asistentelor din 

totalul membrilor sindicatelor a fost implicat în aceste opriri ale muncii de scurtă durată, care s-au 

desfăşurat pe parcursul a şase zile – deşi nu succesive – în 12 spitale. Mai mult, acţiunea a implicat cea 

mai mare parte a asistentelor medicale. 

În general, pare că cea mai mare parte a conflictelor din Irlanda în prezent durează mai puţin de o zi. 

De aceea, multe nu sunt incluse în baza de date a CSO. 

Concertarea tripartită  

Începând cu 1987, modelul irlandez de concertare a politicii tripartite naţionale s-a dezvoltat şi a 

evoluat pentru a se adapta la schimbări.  

Unul din beneficiile cheie asociat cu acorduriule centralizate este oportunitatea pentru o formulare a 

politicii pe termen lung. Această concertare a politicii naţionale s-a concentrat pe formularea 

politicilor economice şi sociale, prin implicarea Guvernului, angajatorilor, sindicatelor şi a grupurilor 

consultative. În ceea ce priveşte sindicatele, în special, parteneriatul social le-a dat o influenţă a 

politicii la cel mai înalt nivel şi le-a permis să aibă un cuvânt important de spus. Mai mult, acestea au 

avut o influenţă pentru toate aspectele referitoare la locul de muncă.  

Implicarea partenerilor sociali  

http://www.aib.ie/
http://www.iboa.ie/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/IE0705049I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/IE0705039I.htm
http://www.ino.ie/
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Există trei organisme de consultare principale: Consiliul Naţional Economic şi Social (NESC), 

Forumul Naţional Economic şi Social (NESF) şi Centrul Naţional pentru Parteneriat şi Performanţă 

(NCPP). Activitatea acestor organisme a început înainte de 1960 şi poate fi privită ca o structură 

corporatistă socială, menită să integreze obiectivele economice şi sociale. Acestea operează sub 

umbrela Biroului Naţional de Dezvoltare Economică şi Socială (NESDO), care oferă sprijin 

administrativ pentru toate cele trei organisme şi facilitează şi promovează programe suplimentare de 

cercetare, analiză şi discuţii.  

Evoluţii ale parteneriatului social  

În timp ce procesul de parteneriat este centrat pe implicarea Guvernului, angajatorilor şi sindicatelor, 

de-a lungul timpului o serie de alte grupuri, reprezentând comunitatea şi pilonul voluntar, au aderat la 

acest proces. Negocierile la nivel înalt privind strategiile macroeconomice au fost completate de o 

gamă extinsă de comitete consultative, grupuri de lucru, conferinţe şi forumuri. Totuşi, unii 

comentatori argumentează că parteneriatul social a cuprins prea multe asemenea grupuri şi comitete. A 

existat o preocupare tot mai crescută pentru o serie de iniţiative, inclusiv referitoare la dezvoltarea 

afacerilor, organizarea muncii, învăţarea de-a lungul vieţii, locuinţele sociale, sărăcie şi excluziunea 

socială. Totuşi, problemele referitoare la relaţiile de muncă sunt nucleul acestui proces.  

Salariile au fost mereu principalul aspect abordat de acordurile naţionale. O trăsătură cheie a 

acordurilor naţionale de-a lungul anilor a fost trocul impozite-salariu, deşi unii observatori susţin că 

acest schimb s-a făcut în dauna investiţiilor în servicii publice de calitate. Acest troc impozite-salariu a 

implicat reduceri ale impozitării personale în schimbul unor creşteri moderate ale salariilor. În plus 

faţă de acestea, s-au înregistrat reduceri ale impozitelor pentru companii de 12.5%. Ceste măsuri de 

impozitare a companiilor au fost văzute de mulţi ca făcând Irlanda foarte atractivă pentru investiţiile 

străine directe.  

Parteneriatul social este numai unul dintr-o serie de factori, deşi unul important, care au contribuit la 

aşa-numitul ‘Tigru Celtic’, această relaţie fiind pusă uneori sub semnul întrebării. O listă scurtă a altor 

variabile pe care diverşi comentatori le-au atribuit miracolului economic, include creşterea forţei de 

muncă, devalorizările monedei între 1986 şi 1993, cererea internă în creştere, afilierea la UE, 

revigorarea turismului, boom-ul construcţiilor, atractivitatea internaţională a unei destinaţii vorbitoare 

de engleză, precum şi impozitele pe societăţi scăzute.  

Conţinutul noului Acord de Tranziţie  

Cel mai recent acord naţional – Acordul de Tranziţie – a fost încheiat de Guvern şi partenerii sociali în 

toamna anului 2008, într-o perioadă dificilă, când criza economică începea să se facă simţită puternic 

în Irlanda. Principalele elemente din Acordul de Tranziţie sunt prezentate mai jos.  

În ceea ce priveşte plata, Acordul de Tranziţie, care este succesorul primului modul al acordului de 

parteneriat social naţional Spre 2016 (2.86Mb PDF), oferă creşteri ale salariilor în sectorul public şi 

privat de 6% în decurs de 21 luni. Acest acord privind salariile include diferite pauze şi faze în ceea ce 

priveşte creşterea salariilor pentru lucrătorii din sectorul public şi privat.   

Prevederile pentru sectorul privat include: 

 O pauză de creştere de trei luni, inclusiv în sectorul construcţiilor;  

 O creştere de 3.5% pentru o perioadă de şase luni;  

 O creştere de 2.5% pentru o perioadă de 12 luni – sau o creştere de 3% pentru lucrătorii care 

câştigă €11 pe oră sau mai puţin până-n acest moment sau până la momentul aplicării creşterii. 

Prevederile pentru sectorul public (sau servicii publice) includ: 

 O pauză de creştere de 11 luni;  

 De la 1 Septembrie 2009, o creştere a salariului de 3.5% pentru o perioadă de nouă luni;  

 De la 1 iunie 2010, o creştere de 2.5% – cu excepţia lucrătorilor care câştigă până la şi inclusiv 

€430.49 pe săptămână (€22,463 anual) până la acea dată, care vor primi o creştere de 3%. 

Acordul cuprinde de asemenea, o serie de iniţiative care nu se referă la salarii, inclusiv: 

 Stabilirea unui proces pentru dezvoltarea unui cadru naţional pentru drepturile de muncă ale 

lucrătorilor temporari, angajaţi prin agenţii, cu interzicerea folosirii acestora în cazul unor 

greve oficiale sau opriri ale procesului muncii;  

http://www.nesc.ie/
http://www.nesf.ie/en/default.asp
http://www.ncpp.ie/
http://www.nesdo.ie/
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Towards2016PartnershipAgreement.pdf
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 Recurgerea opţională la arbitrajul voluntar la schimbările de la nivelul companiilor;  

 Stabilirea unui proces într-un cadru de timp în care aspect referitoare la reprezentarea sindicală 

şi schimbările propuse pentru cadrul legislativ sunt luate în considerare spre rezolvare;  

 Introducerea unei interdicţii statutare privind victimizarea angajaţilor, pe baza afilierii sau 

neafilierii lor la sindicate sau activităţii lor sindicale şi privind stimularea neafilierii la 

sindicate;  

 Introducerea unor prevederi privind pensiile din cadrul Directivei Consiliului Council 

Directive 2001/23/EC privind armonizarea legilor Statelor Membre referitoare la salvgardarea  

drepturilor angajaţilor în cazul transferurilor totale sau parţiale ale întreprinderilor sau 

companiilor;  

 Angajamente în ceea ce priveşte modernizarea serviciilor publice, inclusiv ca răspuns la 

Raportul privind Irlanda al Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică (OECD) 

intitulat Irlanda: Spre un serviciu public integrat.  

Reprezentarea la locul de muncă  

Principalele două canale de reprezentare a angajaţilor la locul de muncă sunt sindicatele şi diferitele 

tipuri de consilii de lucru. Sindicalizarea la locul de muncă se bazează pe voluntariat, deşi anumite  

reguli care reglementează activitatea sindicală sunt codificate prin lege. Reglementările privind 

consiliile de lucru statutare sunt codificate prin lege.  

Reprezentarea sindicatelor  

Până în prezent, cel main comun canal de reprezentare a angajaţilor la locul de muncă continuă să fie 

sindicatele – fie prin negociere colectivă, fie prin consultare comună. Negocierea colectivă la locul de 

muncă poate cuprinde negocieri cu conducerea privind aspecte cum sunt salariul, timpul de lucru, 

termenii şi condiţiile de angajare, pensiile, concediul medical şi organizarea muncii. Negocierea 

colectivă la locul de muncă este voluntară şi reprezentanţii sindicali la locul de muncă – shop stewards 

– angajaţi în negociere colectivă sunt aleşi de membrii sindicatului.  

Ca şi negocierea colectivă, sindicatele pot reprezenta angajaţii de la locul de muncă prin angajarea 

conducerii în Comitetele Comune de Consultare (JCC). De asemenea, JCC sunt voluntare şi funcţia lor 

este de a consulta angajaţii. Subiectul consultării poate să varieze foarte mult, dar poate să cuprindă 

aspecte de nivel operaţional mai scăzut cum sunt pensiile, locul de muncă şi organizarea muncii, ca şi 

aspecte strategice de nivel ridicat, cum sunt planurile de afaceri, situaţia financiară şi productivitatea. 

Reprezentanţii sindicatelor sau shop stewards sunt aleşi de membrii sindicatelor. JCC include membrii 

ai conducerii şi reprezentanţi ai sindicatelor. JCC pot să cuprindă şi reprezentanţi ai personalului 

nesindicalizaţi. Comitetele sunt uneori asociate cu acordurile de “parteneriat” voluntare de la locul de 

muncă dintre angajatori şi sindicate. Totuşi, acorduri de parteneriat, în special cele catalogate în mod 

formal şi explicit astfel, sunt rareori încheiate.  

Reprezentarea nesindicală  

Pentru mulţi ani, sindicalismul la locul de muncă a fost singurul canal de reprezentare a angajaţilor. 

Acest lucru s-a schimbat, totuşi, în ultimii ani, deoarece numărul structurilor de reprezentare 

nesindicalizate a acrescut. În special, pentru prima dată, conform Directivei 2002/14/EC care stabileşte 

un cadru general pentru informarea şi consultarea angajaţilor în Comunitatea Europeană, Irlanda în 

prezent are o legislaţie statutară generală privind  reprezentarea angajaţilor. Este important totuşi că 

drepturile de informare şi consultare conţinute de legislaţia irlandeză trebuie declanşate de un grup de 

lucrători, mai degrabă decât să se aplice în mod automat. Actul privind Informarea şi Consultarea 

Angajaţilor din 2006, conferă angajaţilor dreptul să solicite ca un angajator să intre în negocieri într-o 

structură de informare şi consultare – un ‘acord negociat’. Pentru a exercita acest drept, 10% din 

angajaţii din companie trebuie să facă această solicitare (un număr de minim 15 şi maxim 100 

angajaţi), prin solicitări făcute fie direct către angajator, fie prin Tribunalul pentru Muncă, dacă 

angajatorul nu se oferă să introducă în mod voluntar aranjamentele de informare şi consultare. Limita 

de timp pentru încheierea unui ‘acord negociat’ este de şase luni de la începerea negocierilor.  

În mod alternativ sau ca urmare a eşecului de a încheia un ‘acord negociat’, Regulile Standard – după 

cum stabileşte Secţiunea 10 din Actul din 2006 – oferă posibilitatea organizării unui Forum pentru 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L0023&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L0023&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L0023&model=guichett
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002L0014&model=guichett
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Informarea şi Consultarea angajaţilor pentru reprezentanţoii aleşi, care se stabilesc conform regulilor 

‘stilului continental’ ai reprezentanţilor angajaţilor din consiliile de lucru. Totuşi, Regulile Standard 

trebuie să ofere aranjamente cu reprezentanţii – adică, nu este posibil ca angajatorii să se informeze şi 

consulte direct cu angajaţii prin Regulile Standard. Regulile Standard stipulează ca reprezentaţii 

angajaţilor să fie angajaţi din cadrul companiei, aleşi sau numiţi pentru actul de consultare şi 

informare. Angajatorul este obligat să organizeze alegerea sau numirea reprezentaţilor. Un Forum al 

Angajaţilor trebuie să fie compus din cel puţin trei sau nu mai mult de 30 reprezentanţi aleşi/selectaţi 

ai angajaţilor, care trebuie să lucreze în compania respectivă.  

După cum este stipulat de Directiva 2002/14/EC, sindicatele nu sunt singurul canal de reprezentare a 

angajaţilor. Totuşi, actul pentru angajaţi prevede că deşi se obişnuieşte ca angajatorul să conducă 

negocierile colective cu un sindicat sau organism exceptat, iar acest sindicat sau organism exceptat 

reprezintă cel puţin 10% din angajaţi, angajaţii au dreptul să aibă proprii lor reprezentativi, pe o bază 

pro-rata ca reprezentanţi nesindicalizaţi. De aceea, multe depind de nivelul activităţii sindicatelor şi al 

negocierilor. 

Companiile cu cel puţin 50 de angajaţi au intrat în sfera Actului pentru Angajaţi (Prevederi privind 

Informarea şi Consultarea) din 2006 începând cu 23 martie 2008. Legislaţia irlandeză a intrat în 

vigoare în iulie 2006, dar au fost încheiate puţine acorduri de informare şi consultare. Mulţi 

comentatori au sugerat că Guvernul Irlandez a transpus legislaţia într-o manieră minimalistă. 

Preocuparea de a nu face ceva care ar putea pune în pericol investiţiile multinaţionalelor americane a 

avut un cuvânt greu de spus în politica Guvernului.  

Alte forme de reprezentare ale angajaţilor o reprezintă diferitele asociaţii sponsorizate voluntar de 

angajatori pentru angajaţii nesindicalizaţi, consiliile companiilor sau ‘organismele exceptate’ din 

sectorul privat. Mai mult, există prevederi pentru directorii lucrătorilor (Consiliul de Administraţie al 

companiilor) şi forumurile reprezentative (la nivelul imediat sub Consiliile de Administraţie) într-un 

anumit număr de organisme mixte de stat şi private. În 2003, existau în jur de 60 directori ai 

lucrătorilor în sectorul mixt de stat şi privat. 

Drepturile angajaţilor 

În afara sindicatelor, principalele instituţii care asigură punerea în practică a drepturilor angajaţilor 

sunt Tribunalul pentru Muncă, NERA (Inspectoratul pentru Muncă) şi Autoritatea pentru Sănătate şi 

Siguranţă (HSA). Alte instituţii care pun în practică drepturile angajaţilor şi rezolvă conflictele de 

muncă sunt Tribunalul pentru Egalitate, Tribunalul de Apel pentru Probleme de Muncă (EAT) şi LRC 

Serviciul pentru Protecţia Drepturilor de Muncă.  

Sistemul relaţiilor de muncă irlandez se bazează în mare parte pe procedurile de rezolvare a litigiilor 

pentru rezolvarea conflictelor de interes care se nasc din procesul de negociere colectivă. Ca urmare, 

Statul a introdus instituţii auxiliare cu intenţia de a rezolva aceste dispute pentru promovarea păcii 

relaţiilor de muncă. Cea mai importantă dintre aceste instituţii, Tribunalul pentru Muncă, a fost creat 

prin Actul pentru Relaţiile de Muncă din 1946. Tribunalul pentru Muncă este un organism independent 

tripartit care iniţial a fost creat pentru sprijinirea negocierilor colective prin servicii de conciliere, 

mediere şi arbitraj. Tribunalul este compus din nouă membri cu normă întreagă: un Preşedinte, doi 

Vice-Preşedinţi, trei reprezentanţi ai angajaţilor şi trei reprezentanţi ai angajatorilor. Membrii 

Tribunalului pentru Muncă sunt numiţi de Ministrul pentru Întreprinderi, Comerţ şi Muncă. Sarcinile 

Tribunalului presupun investigarea conflictelor de muncă ce nu au fost rezolvate de LRC, pe baza 

documentelor furnizate atât de reprezentanţii angajatorilor, cât şi a angajaţilor, precum şi de emiterea 

de recomandări în urma acestor investigaţii. Totuşi, recomandările Tribunalul pentru Muncă nu sunt – 

cu excepţia celor referitoare la ‘incapacitatea specială de a plăti” şi la procedurile recunoaştrerii 

conflictelor sindicatelor – obligatorii din punct de vedere legal, iar părţile nu sunt obligate să apeleze 

la serviciile Tribunalului în cazul unui conflict. Mai mult, accesul la Tribunalul pentru Muncă depinde 

de epuizarea de ambele părţi a tuturor procedurilor de rezolvare a litigiului.  

Irlanda trece în prezent printr-un proces major de revizuire a drepturilor de muncă şi a cadrului 

legislativ al muncii. Scopul este consolidarea impunerii drepturilor angajaţilor. Acest lucru a fost 

http://www.hsa.ie/eng/
http://www.eatribunal.ie/en/homepage.aspx
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agreat de Guvern şi de partenerii sociali în Acordul Naţional Spre 2016. În acest acord, a fost aagreat 

un pachet de măsuri majore, inclusiv :  

 Crearea unui nou birou statutar dedicat respectării drepturilor de muncă – NERA;  

 Triplarea numărului inspectorilor de muncă;  

 O mai bună coordonare a organizaţiilor care se ocupă cu conformitatea acestor drepturi;  

 Noi cerinţe referitoare la păstrarea înregistrărilor;  

 O activitate de conştientizare a creşterii drepturilor muncii;  

 Introducerea unui nou sistem, mai uşor, pentru conformitatea drepturilor muncii;  

 Creşterea resurselor sistemului;  

 Amenzi mai mari pentru nerespectarea conformităţii cu legea muncii.  

În special, o Nouă Lege de Conformitate penttru Muncă a fost publicată în Martie 2008. Această lege 

pune în practică prevederile relevante ale Actului Spre 2016 în ceea ce priveşte numirea, pe o baază 

statutară, a directorului NERA pentru a asigura o respectare mai bună a legii muncii prin activităţi de 

informare şi punere în practică. Acest lucru este sprijinit de numirea a 90 inspectori de muncă cu 

puteri extinse şi de numirea unui Consiliu de Consultare statutar tripartit, pentru consilierea 

directorului pentru aceste activităţi. Părţile au fost invitate să numească membrii Consiliului de 

Consultare interimar. Legea va extinde puterile Serviciilor de Inspecţie NERA de a include impunerea 

anumitor prevederi ale Actelor Permiselor din 2003 şi 2006. 

Principalii actori 

Sindicatele 

Principalele organizaţii sindicale 

Dreptul de a forma sindicate este protejat de Constituţia irlandeză. Totuşi, acest lucru nu rreprezintă o 

obligaţie pentru angajatori să recunoască sau să negocieze cu orice sindicat. Există o confederaţie 

sindicală principală în Irlanda, Congresul Irlandez al Sindicatelor (ICTU), care are afiliate 56 de 

sindicate. Aria ICTU cuprinde atât Republica Irlanda (în continuare Irlanda), unde operează 43 

sindicate, cât şi Irlanda de Nord, unde operează 32 sindicate. Începând cu 2008, ICTU are 602,035 

membri în Irlanda.  

  

Densitatea sindicatelor 

Trebuie prudenţă în comentariile privind afilierea la sindicate sau datele privind densitatea lor în 

Irlanda. Estimarea afilierii la ICTU se bazează pe “înregistrările proprii ale sindicatelor ale ‘membrilor 

cotizanţi” transmis către Registrul Societăţilor Prietene şi către Departamentul pentru Întreprinderi, 

Comerţ şi Muncă (An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). O problemă asociată cu ciferele 

referitoare la sindicate este că acestea include ca membri un număr oficial de membri, din care mulţi 

sunt inactivi sau s-au pensionat. Este dificil de estimat numărul exact al celor inactivi sau pensionaţi, 

care sunt incluşi în cifra totaală. De aceea, este clar că estimarea calculelor sindicatelor la 632,035 

membri – inclusin în jur de 30,000 de membri care nu sunt afiliaţi la ICTU – este o supraestimare a 

adevăratului nivel de afiliere la sindicate. 

ICTU estimează că erau în jur de 632,035 membri sindicaali în anul 2008, incluzând membrii neafiliaţi 

de 30,000 la ICTU, cum sunt Sindicatul Naţional al Autobuzelor şi Căilor Ferate (NBRU), Asociaţia 

Asistentelor Medicale din Psihiatrie (PNA), organizaţii reprezentative ale gărzii şi Asociaţia 

Reprezentanţilor Forţelor de Apărare Permanente (PDForra).  

Probabil o evaluare mai corectă şi independentă a numărului afiliaţilor la sindicate o reprezintă 

modulele speciale compilate de CSO ca parte a Sondajului Trimestrial Naţional al Locuinţelor 

(QNHS). Conform CSO, în jur de 551,700 persoane erau membri ai sindicatelor în a doua jumătate a 

anului 2007 (dintr-un număr de 1,749,200 angajaţi în acel moment), care reprezintă o uşoară creştere 

de la 550,600 membri în aceeaşi perioadă a anului 2003 (dintr-un număr total de 1,473,800 angajaţi). 

Datele CSO indică faptul că rata densităţii membrilor sindicatelor a scăzut cu 31.5% în al doilea 

trimestru al anului 2007, ‘continuând o tendinţă de descreştere anuală care a început în al doilea 

trimestru al anului 2003, când 37.4% din angajaţi erau membri ai sindicatelor’. 

http://www.ictu.ie/
http://www.nbru.ie/index2.htm
http://www.pna.ie/
http://www.pdforra.ie/
http://www.cso.ie/qnhs/default.htm
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Totuşi, ICTU a argumentat că datele CSO nu conţin o numărare cuprinzătoare a membrilor 

sindicatelor şi a densităţii acestora. Mai degrabă, ICTU susţine că sondajul CSO al locuinţelor 

furnizează numai o mostră a lucrătorilor. ICTU insistă că daatele sale curente ale ‘membrilor cotizanţi’ 

reprezintă a reflectare mai corectă a densităţii sindicatelor. Mergând pe estimările ICTU, densitatea 

sindicatelor în anul 2008 era de 36% (632,035 membri sindicali dintr-un număr total de 1,757,800 

angajaţi), care este mai mult decât estimarea CSO din 2007, dar care reprezintă în continuare un motiv 

de îngrijorare pentru sindicate. 

Tendinţe în evoluţia sindicatelor  

Cea mai mare schimbare organizaţională din partea sindicatelor a avut loc în 2007, referitoare la 

fuziunea dintre două sindicate cu sediul în UK:: Amicus şi Sindicatul General al Transporturilor şi 

Lucrătorilor (T&G), pentru a forma super sindicatul UNITE. UNITE are în jur de 100,000 membri în 

Irlanda – împărţiţi în mod egal între Irlanda şi Irlanda de Nord.  

Organizaţiile patronale  

Principalele organizaţii patronale  

Începând cu 2004, 11 organisme patronale existente în Irlanda reprezentau 11,457 companii membre. 

Confederaţia Irlandeză pentru Afaceri şi a Angajatorilor (IBEC) este de departe cea mai mare 

organizaţie patronală cu 3,485 companii membre în Irlanda. A fost formată în 1993 ca urmare a 

fuziunii dintre Federaţia Angajatorilor Irlandezi (FIE) şi Confederaţia Irlandeză a Industriilor (CII). 

IBEC este organismul umbrelă pentru grupurile de afaceri lider şi pentru asociaţiile sectoriale, şi 

realizează funcţiile duale ale unei organizaţii patronale (care se ocupă de relaţiile de muncă din 

industrie) şi asociaţiile comerciale (promovând afacerile în mod general). În special, participă la 

negocierile centralizate şi este echivalentul ICTU din partea sindicatelor. O altă organizaţie patronală 

importantă este Federaţia Industriei Constructoare (CIF), cu 2,435 membri din industria constructoare. 

CIF are de asemenea reprezentanţi la negocierile centralizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitetheunion.com/
http://www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/Home?OpenDocument
http://www.cif.ie/asp/section.asp?s=1
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Letonia:  

Relaţiile de muncă  

Negocierea colectivă 

Cel mai important nivel pentru negocierea colectivă pentru stabilirea salariilor şi a timpului de lucru 

este la nivel de companii. Negocierea sectorială – aşa-numitele ‘acorduri generale’ – are loc în 

anumite sectoare, cum sunt prelucrarea metalelor şi căile ferate, iar acordurile regionale sunt încheiate 

cu guvernele locale şi alte organizaţii regionale din alte sectoare. De exemplu, LIZDA a încheiat 380 

de acorduri generale cu guvernele locale şi alte organizaţii.  

Parametrii legali 

Condiţiile pentru acordurile colective care sunt juridic obligatorii sunt cuprinse în Legea Muncii, la 

Secţiunile 18 la 20. 

Secţiunea 20 privind Efectul unui Acord Colectiv cu Referire la Persoane din Legea Muncii stabileşte 

următoarele prevederi: 

 Articolul (1): Un acord colectiv va fi obligatoriu pentru părţi şi prevederile sale se vor aplica 

tuturor angajaţilor care sunt angajaţi de angajatorul în cauză sau care fac parte din compania în 

cauză, dacă nu se prevede altfel în acordul colectiv. Nu are nicio relevanţă dacă relaţiile de 

muncă juridice au fost stabilite anterior sau ulterior intrării în vigoare a acordului colectiv; 

 Articolul (2): Un angajat şi un angajator pot deroga de la prevederile unui acord colectiv, 

numai dacă prevederile relevante ale contractului de muncă sunt mai favorabile angajatului.  

Secţiunea 18 referitoare la Părţile unui Acord Colectiv (articolul (3)) de Muncă stabileşte ca normă că 

un acord general la care este parte o organizaţie patronală sau o asociaţie a unor organizaţii patronale 

va fi obligatoriu pentru acestea.  

Extinderea acordurilor colective  

Secţiunea 18 a Legii Muncii subliniază următoarele norme privind extinderea acordurilor colective.  

Articolul (1) stabileşte că un acord colectiv din cadrul unei companii va fi obligatoriu pentru angajator 

şi pentru sindicatul angajaţilor sau pentru reprezentanţii autorizaţi ai angajaţilor dacă angajaţii nu au 

format un sindicat.  

Articolul (2) stabileşte că un acord colectiv sectorial sau teritorial – numit în continuare acord general 

– va fi obligatoriu pentru un angajator, un grup de angajatori, o organizaţie patronală sau o asociaţie de 

organizaţii patronale, şi pentru un sindicat al angajaţilor sau o asociaţie a sindicatelor angajaţilor dacă 

părţile la acordul general au autorizaţia relevantă sau dacă dreptul de afiliere la acordul general este 

conferit de articolele asociaţiei sau asociaţiilor. 

Articolul (4) prevede că dacă membrii unei organizaţii patronale sau ai unei asociaţii de organizaţii 

patronale reprezintă mai mult de 50% din angajaţii dintr-un sector, atunci acordul general la care s-au 

afiliat organizaţiile patronale sau asociaţia organizaţiilor patronale şi sindicatul angajaţilor sau 

asociaţia sindicatelor angajaţilor va fi obligatoriu pentru toţi angajatorii din sectorul respectiv şi se va 

aplica tuturor angajaţilor salariaţi ai angajatorului. Pentru toţi aceşti angajatori şi angajaţi, acordul 

general va intra în vigoare în ziua publicării sale în Monitorul Oficial al Guvernului Letoniei Latvijas 

Vēstnesis, cu excepţia cazului în care acordul menţionează un alt termen de intrrae în vigoare. Părţile 

vor publica acordul general în Latvijas Vēstnesis pe baza unei solicitări comune. Alte mecanisme 

voluntare de extindere sau aplicare a termenilor acordurilor colective nu există în Letonia. 

Coordonarea negocierii 

Mecanisme de extindere speciale nu există. Salariile sunt stabilite individual şi acordul de salarizare 

este stabilit prin contractul de muncă. Condiţiile generale de salarizare sunt conţinute de acordul 

colectiv de la nivelul companiei şi în acordul general de la nivelul sectorial, ca şi prin negocierile 

privind salariul minim şi salariul minim neimpozitabil la nivel naţional.  

Intensificarea negocierii colective de la nivel sectorial este strategia internă a LBAS. Pe baza 

exemplelor existente la nivelul căilor ferate, sectoarelor sănătăţii şi educaţiei, sindicatele au înţeles că 

negocierea sectorială este o modalitate mai eficientă de protejare a intereselor angajatorilor. De aceea, 

aproape fiecare sindicat de la nivelul sectorial este implicat în găsirea unui partener pentru negocierea 

sectorială colectivă.  
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LBAS a extins operaţiile sale în regiunile ţării şi la cooperarea cu LPS. În 2008, patru centre regionale 

ale LBAS au fost create în Daugavpils, în partea de sud est a ţării, Jelgava în Letonia centrală, 

Valmiera în partea Central nordică şi în Liepaja, în partea de vest a ţării.  

Alte aspecte ale acordurilor colective  

Educaţia, formarea şi dezvoltarea de abilităţi lucrătorilor, ca şi prevederi sociale – inclusiv beneficii 

sociale, contribuţiile la sistemul de asigurări sociale şi la fondurile de pensii – sunt aspecte de mare 

importanţă în agenda negocierilor colective. Stresul şi hărţuirea nu sunt aspecte populare ale 

acordurilor. Aspectele referitoare la formarea profesională şi învăţarea de-a lungul vieţii sunt aspecte 

cuprinse în acordurile colective. Egalitatea de gen nu este un aspect discutat în negocierile colective. 

Însă, aspecte referitoare la protejarea femeilor contra muncii care este prea solicitantă sau beneficii 

sociale ori privilegii neobişnuite sunt incluse în acordul colectiv.  

Conflicte de muncă 

Frecvenţa grevelor şi sectoarele implicate 

Grevele sunt mai degrabă un fenomen rar în Letonia. Nu a avut loc nicio grevă majoră în ultimii ani, 

cu excepţia unei greve a lucrătorilor din sectorul sănătate, când aceştia au mers la muncă, dar nu au 

muncit, precum şi a câtorva demonstraţii sau pichetări, organizate de sindicatele din educaţie, sănătate 

şi ale poliţiei.  

Principalele motive pentru acţiunea colectivă 

Principalele motive pentru acţiunea colectivă a sindicatelor au fost salariile mici şi condiţiile de lucru 

dificile. În ceea ce priveşte lucrătorii din sectorul sănătăţii, salariile mici şi munca suplimentară 

neplătită au fost principalele motive pentru acţiunea colectivă. În ceea ce priveşte ofiţerii de poliţie, 

garanţiile sociale inadecvate în comparaţie cu cele ale altor funcţionari publici, precum şi salariile mici 

au constituit principalele motive de nemulţumire. Salariile scăzute au constituit principalele motive de 

acţiune colectivă pentru lucrătorii din educaţie.  

Mecanismele de rezolvare şi arbitraj  

Atât mecanismul de rezolvare, cât şi arbitrajul au fost aplicate în cazul litigiilor. Rezolvarea 

conflictelor începe cu un proces de negociere, care are drept scop găsirea unei soluţii care este 

acceptabilă pentru ambele părţi.   

Concertarea tripartită  

Creat în 1996, NTSP include şapte sub-consilii. Consiliul se ocupă cu un mare număr de aspecte: 

asigurările sociale, educaţia profesională şi munca, sănătatea, dezvoltarea regională, impozitarea şi 

protecţia mediului.  

Principalele rezultate 

Cooperarea tripartită rezultă în negocieri între părţile implicate, cu negocieri referitoare la impozitare, 

salariul minim şi venitul minim neimpozabil determinat prin lege, care nu este impozitat în  toate 

plăţile impozabile ale salariilor.  

Reprezentarea la locul de muncă 

Reprezentarea angajaţilor la locul de muncă este reglementată de Secţiunea a 10-a din Legea Muncii la 

capitolul Reprezentarea Angajaţilor. Legea stabileşte următoarele prevederi: 

 Angajaţii exercită apărarea drepturilor lor sociale, economice şi ocupaţionale şi a intereselor lor 

direct sau indirect, prin medierea unui repreezentant al angajaţilor. În înţelesul acestei Legi, 

reprezentant al angajaţilor înseamnă:  

o Un angajat din sindicat care acţionează în numele unei instituţii sindicale sau un oficial 

autorizat de articolele de asociere ale sindicatelor, 

o Un reprezentant autorizat al angajaţilor care a fost ales de forţa de muncă, conform 

Codului din companiile cu cinci sau mai mulţi angaajaţi (după cum este menţionat la 

punctul următor); 

 Un reprezentant autorizat al angajaţilor poate fi ales dacă compania are cinci sau mai mulţi 

angajaţi. Aceştia vor fi aleşi pentru un anumit termen printr-un vot al majoriţii simple într-o 

întâlnire la care iau parte măcar jumătate din angajaţii din cadrul respectivei companii. 

Desfăşurarea şedinţei va fi înregistrată într-un proces verbal al acesteia, iar deciziile luate vor fi 
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consemnate în procesul verbal. Reprezentanţii autorizaţi ai angajaţilor îşi vor exprima o vedere 

unitară referitoaare laa angajator; 

 Dacă sunt mai multe sindicate, acestea îşi vor autoriza reprezentanţii să participe la negocierile 

comune cu angajatorul proporţional cu numărul membrilor din fiecare sindicat. Totuşi, fiecare 

sindicat va avea măcar un reprezentant. Dacă reprezentanţii câtorva sindicate au fost numiţi 

pentru negocierile cu un angajator, ei vor avea o opinie unitară; 

 Dacă sunt un sindicat al angajaţilor sau mai mult de un asemenea sindicat şi reprezentanţi 

autorizaţi ai angajaţilor, aceştia vor desemna reprezentanţi pentru a participa la negocierile 

comune cu angajatorul proporţional cu numărul angajaţilor reprezentaţi. Totuşi, fiecare sindicat 

trebuie să aibă măcar un reprezentant. Dacă reprezentanţii unui sindicat sau cei ai mai multor 

sindicate sau reprezentanţi autorizaţi ai angajaţilor au fost numiţi pentru negocierea cu un 

angajator, aceştia vor avea o opinie unitară;  

 Angajaţii cu contracte pe perioadă determinată trebuie luaţi în considerare la calcularea 

numărului de reprezentanţi autorizaţi ai angajaţilor care urmează să fie aleşi.  

Drepturile angajaţilor  

Drepturile de muncă sunt asigurate cu ajutorul legislaţiei muncii şi a controlului instituţional, care este 

responsabilitatea Inspectoratului de Stat pentru Muncă (Valsts Darba Inspekcija, VDI). Se pare că 

Klegea Muncii din Letonia este mai favorabilă angajaţilor, din moment ce drepturile angajaţilor sunt 

pe larg stipulate de Lege, în timp ce obligaţiile angajaţilor sunt modeste. Tribunalele pentru Muncă nu 

există în Letonia. Conflictele de muncă sunt rezolvate de tribunalele obişnuite, iar drepturile 

angajaţilor sunt protejate gratuit la Curtea de Primă Instanţă (Pirmās instances tiesa). 

Principalii actori 

Sindicatele 

Densitatea sindicatelor 

Densitatea sindicatelor în Letonia a scăzut. Cele mai mari sindicate sunt în instituţiile de stat, 

cuprinzând lucrătorii din educaţie şi sănătate, companiile de stat sau cele privatizate – cumeste 

compania energetică Latvenergo, Calea Ferată a Letoniei (Latvijas Dzelzceļš) şi Poşta Letoniei 

(Latvijas Pasts) – precum şi în companiile mari cu capital străin. Sindicatele sunt destul de rare îb 

companiile comerţului cu amănuntul – inclusiv a celor cu capital străin – şi în companiile mici private. 

În anumite sectoare ale serviciilor, sindicatele nu există – de exemplu, în sectorul apelor, al frizeriilor 

sau sectorul serviciilor personale.  

Principalele organizaţii sindicale  

LBAS este unica organizaţie sindicală din Letonia. În 2007, avea afiliate 23 de organizaţii. Dintre 

acestea, cea mai mare este Sindicatul Lucrătorilor din Educaţie şi Ştiinţă (Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrība, LIZDA) (45,000 membri, 30% din totalul membrilor LBAS), 

Sindicatul Lucrătorilor din Căile Ferate şi din Comunicaţii (Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes 

nozares arodbiedrība, LDzSA) (18,600 membri, 12.3% din totalul afiliaţilor), Sindicatul Lucrătorilor 

din Sănătate şi Asistenţă Socială (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, 

LVSADA) (16,400 membri, 10.8% din totalul afiliaţilor) Şi Sindicatul Angajaţilor din Serviciul Public 

LAKRS (Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība LAKRS, LAKRS) (14,000 

membri, 9.3% din totalul afiliaţilor). 

Existenţa unei singure confederaţii sindicale independentă politic este avantajoasă din două motive  – 

simplificarea dialogului cu Guvernul şi organizaţiile patronale şi o lipsă a rivalităţii între mai multe 

organizaţii.  

Tendinţe în evoluţia sindicatelor 

Între sindicate au avut loc fuziuni şi divizări, cu formarea unora noi şi dispariţia altora. În mod similar, 

acelaşi lucru este valabil pentru confederaţii – numărul total al membrilor a scăzut de la 26 la 23, şi au 

avut loc schimbări interne. De exemplu, în 2007, organizaţia sindicală reprezentând publicanţii de 

cărţi, cu cei 320 membri sindicali, s-a separat de LBAS, daat fiind că liderii organizaţiei nu au fost de 

acord cu scopurile strategicec ale LBAS. Totuşi, majoritatea membrilor sindicatului publicanţilor de 

http://www.vdi.gov.lv/
http://www.lizda.lv/
http://www.ldzsa.lv/
http://www.lvsada.lv/
http://www.lakrs.lv/
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cărţi au părăsit organizaţia şi au trecut în Federaţia Sindicală pentru Oamenii Angajaţi în Activităţi 

Culturale (Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija, LKDAF), care este membru al LBAS.  

Trei sindicate reprezentân muncitorii din industria metalelor (membre ale LBAS), adică Sindicatul 

Letonian al Metalelor (Apvienotā arodbiedrība Latvijas Metāls), Sindicatul Lucrătorilor din Industria 

Metalelor (Latvijas Metālistu arodbiedrība, LMA) şi Sindicatul Lucrătorilor din Industria Metalurgică 

din Liepaja (Liepājas metalurgu arodbiedrība) s-au unit în LMA. 

În 2008, câteva dezvoltări au avut loc şi în sectorul bancar. Au fost stabilite organizaţii sindicale în trei 

bănci – SEB Banka, Nordea şi BIG Banka. Cea mai mare organizaţie sindicală a fost creată în SEB 

Banka wcu aproximativ 500 membri şi cu încheierea unui acord colectiv.  

Numărul membrilor în anumite sindicaate a scăzut. De exemplu, sindicatul lucrătorilor din guvernele 

locale a pierdut 3,914 din cei 5,294 membri, datorită reformei administrative teritoriale, LIZDA a 

pierdut 2,542 din  cei 47,528 membri, daatorită închiderii şcolilor mici din mediul rural, iar Sindicatul 

Lucrătorilor din Comunicaţii (Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, LSAB) a pierdut 1,908 din cei  

7,246 lucrători, daatorită reformelor Poştei Letoniei, o fostă companie deţinută de stat.  

O altă evoluţie remarcabilă este activitatea mai intensă de la nivel naţional privind aspecte care nu 

sunt, de obicei, în sarcina activităţilor sindicale, mai ales reprezentarea intereselor lucrătorilor. De 

exemplu, sindicatele înn mod individual şi LBAS au fost iniţiatorii unui referendum naţional pentru 

amendarea Constituţiei Letoniei (Satversme) în 2007–2008, o măsură care permite votanţilor să revoce 

Parlamentul Letoniei (Saeima) printr-un referendum (LV0806039I, LV0710029I). 

Organizaţiile patronale 

Densitatea organizaţiilor patronale 

Deşi organizaţiile patronale au încercat să crească densitatea lor, lipsa acestor organizaţii pune înb 

pericol dezvoltarea dialogului social la nivel sectorial. În mod obişnuit, sindicatele au o structură 

orientată sectorial în Letonia, în timp ce organizaţiile patronale au o structură diferită. Multe sectoare 

nu sunt reprezentate de o organizaţie patronală. Mai mult, multe organizaţii sectoriale – cum este 

Asociaţia Letonă a Proprietarilor de Nave (Latvijas kuģu īpašnieku asociāciju) – nu îşi recunosc 

statutul de organizaţii patronale. În unele sectoare ale economiei, cele mai mari companii acţionează 

vca parteneri sociali, în timp ce, într-un număr redus de sectoare – cum sunt prelucrarea metalelor, 

căile ferate şi industria uşoară – angajatorii sunt reprezentaţi de o organizaţie activă. Aceste organizaţii 

patronale se consideră ca un partener social şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege.  

 

  

Principalele organizaţii patronale  

LDDK este o organizaţie unică la nivel naţional, creată în mod exclusiv în scopul dialogului social. 

LDDK acţionează ca un partener în negocierile socioeconomice cu Saeima, Cabinetul Miniştrilor al 

Republicii Letone, LBAS şi Asociaţia Letonă a Guvernelor Regionale şi Locale (Latvijas Pašvaldību 

savienība, LPS). LDDK uneşte 42 de ramuri şi asociaţii şi federaţii regionale, ca şi câteva întreprinderi 

care au mai mult de 50 de angajaţi. Membrii LDDK reprezintă aproximativ 35% din angajaţii din 

Letonia. 

Cele mai importante organizaţii patronale sectoriale sunt cele mai jos menţionate:  

 Sectorulm prelucrării metalelor este reprezentat de Asociaţia Inginerilor Mecanici şi a 

Industriilor de Prelucrare a Metalelor din Letonia (Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības 

Uzņēmēju asociācija, MASOC); 

 Sectorul căilor ferate este reprezentat de Organizaţia Angajatorilor ai Căilor Ferate din Letonia 

(Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija, LDzDDO); 

 Industria uşoară este reprezentată de Asociaţia Letonă pentru Industria Textilă şi a 

Îmbrăcăminţii (Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija, VRUA). 

Tendinţe în evoluţia organizaţiilor patronale  

Angajatorii sprijină dialogul social şi îl utilizează pentru a face lobby al intereselor lor cu Guvernul. 

Găsesc o cale sănătoasă de compromis între nevoile lor de a face piaţa muncii mai flexibilă şi dorinţa 

sindicatelor de a proteja drepturile angajaţilor la locul de muncă. De când LDDK a fost creat ca o 

http://www.lsab.lv/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/LV0806039I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/LV0710029I.htm
http://www.ljs.lv/ljs.php?id=42#2nd
http://www.lps.lv/
http://www.masoc.lv/
http://www.vrua.lv/
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unică organizaţie patronală în scopul dialogului social, aceasta promovează ideea dialogului social prin 

sarcinile zilnice. În fiecare an, LDDK organizează o activitate publică, promovând buna practică în 

domeniul dialogului social şi a responsabilităţii sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lituania:  

Relaţii de muncă  

Negocierea colectivă 

Deși densitatea sindicatului este relativ scăzută în Lituania, negocierea colectivă este prezentă și 

contractele colective sunt semnate de majoritatea întreprinderilor cu sindicatele active. Deoarece nicio 

negociere colectivă nu are loc la nivel național sau sectorial și nu se semnează nici un contract colectiv 

la aceste niveluri, nivell de companie este cel mai important nivel de negociere colectivă pentru 

stabilirea salarizării și a timpului de lucru în Lituania. Pe de altă parte, deoarece timpul de lucru și 

salariul minim sunt stabilite de legislația de reglementare din Lituania și toată legislația în domeniul 

pieței forței de muncă și a relațiilor de muncă sunt convenite de partenerii sociali naționali la LRTT 

înainte de adoptarea acesteia, rolul dialogului social la nivel național, este, de asemenea, important în 

Lituania. Prin urmare, dialogul social la nivel național poate fi considerat chiar mai important decât cel 

la nivel de companie, deoarece afectează condițiile de muncă ale tuturor angajaților din țară. 

Gradul de acoperire a contractului colectiv 

Ca şie cazul nivelului de activitate sindicală și a organizațiilor patronale, nu sunt disponibile informații 

oficiale privind gradul de acoperire al contractelor colective în Lituania. Analizele experților estimează 

că aproximativ 15% dintre angajații din țară sunt acoperi;I de contracte colective. Odată semnat, 

contractele colective sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 

Extinderea contractelor colective 

Codul Muncii din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas, DK) prevede 

posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a contractelor colective sectoriale. În general, un 

contract colectiv sectorial este aplicabil doar membrilor (adică, companii) organizației angajatorului 

care a semnat contractul sau acelor companii care au aderat la organizația patronală, după semnarea 

unui acord. Cu toate acestea, în cazul în care dispozițiile unui contract colectiv sectorial sunt 

importante pentru sectorul economic respectiv sau grupurile profesionale din acel sector, ministrul 

securității sociale și muncii poate extinde aplicarea unui contract colectiv sectorial sau a dispozițiilor 

sale specifice, la întregul grup din respectivul sector profesional sau servicii specifice ale sectorului. 

Dispozițiile unui contract sectorial se vor extinde numai în cazul în care a fost depusă o cerere de către 

una sau mai multe organizatii sindicale sau patronale care au participant la negocierile contractului 

colectiv sectorial. Cu toate acestea, această dispoziție din Codul Muncii nu a fost niciodată pusă în 

practică, prin urmare, până în prezent, nu a existat nici o extindere a aplicării unui acord sectorial 

colectiv în Lituania.  

Tendințele negocierilor colective 
După cum s-a menționat deja, în Lituania, negocierile colectiv efective au loc numai la nivel de 

companie. Cu toate acestea, partenerii sociali naționali au făcut eforturi pentru a iniția negocieri 

colective și semna contracte colective la nivel sectorial pe mai mulți ani, dar aceste eforturi au fost în 

zadar. Acest lucru conduce la concluzia că negocierea colectivă  este destul de stabilă în Lituania și nu 
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este expusă eforturilor de centralizare sau descentralizare. Pentru un anumit număr, nivelul național a 

jucat un rol relativ important în Lituania când existau de anumite probleme, cum ar fi ocuparea forței 

de muncă, salariul minim și timpul de lucru. cu Toate acestea, discuții purtate de partenerii sociali la 

LRTT, nu pot fi considerate ca fiind o negociere colectivă reală. Acordurile semnate la acest nivel 

(LT0507101N, LT0507102N) au mai mult un caracter declarativ și nu sunt considerate a fi contracte 

colective. 

Alte aspect privind contractile colective 

Nici un studii nu s-a realizat în Lituania, care să permită identificarea în mod clar a problemelor care 

sunt de obicei abordate în contractele colective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că 

secretariatul LRTT a elaborat un model pentru de contract colectiv pe care partenerii sociali îl folosesc 

pentru a redacta contracte colective de muncă în companiile lor, următoarele aspecte sunt cele mai 

frecvente în majoritatea contractelor colective în vigoare la nivel de companie în Lituania: 

• termenii și condițiile pentru a încheia, modifica sau înceta un contract de muncă; 

• timpul de lucru și de odihnă; 

• salariile; 

• problemele sociale; 

• sănătatea și securitatea la locul de muncă; 

• garanții pentru activitățile sindicale. 

Este de remarcat faptul că, în afară de salarii și probleme privind timpul de lucru, contractele colective, 

în general, pun un mare accent pe aspectele referitoare la termenii și condițiile pentru a încheia, 

modifica sau înceta un contract de muncă, precum și garanțiile sociale suplimentare pentru lucrători. 

Pe de altă parte, subiecte cum ar fi stresul, hărțuirea și violența la locul de muncă sau aspecte legate de 

egalitatea de gen  sunt omise în contractele colective. În ceea ce privește problemele legate de 

formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții, contractele colective la nivel de companie se 

limitează la obligațiile angajatorului de a crea condiții adecvate pentru angajați « de îmbunătățire a 

calificărilor sau recalificarea ». În ceea ce privește condițiile, acestea referă în principal la plata unui 

salariu mediu pe parcursul unei perioade de formare sau de acordarea unui concediu necesar pentru 

instruire.  

Conflictul de muncă 

În perioada 2002-2006, a avut loc doar o singură grevă în Lituania, în timp ce în 2007 și 2008, s-au 

înregistrat mai mult de 100 de grevede timp de un an. Toate grevele au fost în sectorul educației 

(LT0803019I). Principalele motive pentru activitatea grevistă includ nemulțumirea profesorilor pentru 

condițiile existente de muncă și reputația profesională insuficientă a cadrelor didactice în rândul 

publicului. 

Deși au avut loc greve doar în sectorul educației, în 2007-2008 angajații lituanieni au început în cele 

din urmă să își exercite dreptul de a protesta. În afară de greve, o serie de alte acțiuni de protest diverse 

au avut loc în Lituania în perioada 2007-2008, inclusiv unele acțiuni inițiate de către sindicate. 

Numărul grevelor poate crește în continuare datorită modificărilor legislative adoptate în 2008, care 

simplifică procedura de iniţiere a unei greve.  

Frecvenţa grevelor 

În 2007, grevele au reprezentat 40%, iar avertisment de greve 60% din totalul grevelor oficial 

înregistrate, în anul 2008 grevele au reprezentat 87%, iar grevele de avertisment 13% din întreaga 

activitate grevistă. Durata medie a grevelor în anul 2007 a fost de 2,7 zile lucrătoare, în timp ce 

grevele de avertisment au durat 0.3 zile lucrătoare; în 2008, grevele au durat în medie 7,4 zile 

lucrătoare și grevele de avertisment 0,4 zile. 

Soluționarea conflictelor și mecanisme de arbitraj 
Deși soluționarea conflictelor și mecanismele de arbitraj sunt prevăzute în Codul Muncii al Republicii 

Lituania, acestea sunt rareori aplicate în practică. Pentru a facilita aplicarea unor astfel de mecanisme, 

în mai 2008, după mai mulți ani de discuții, partenerii sociali au adoptat în final amendamente la 

Codul Muncii și au introdus o procedură de conciliere pentru soluționarea conflictelor colective de 

muncă, cu ajutorul unui mediator. 
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Concertare tripartită 

În Lituania funcţionează un număr de consilii tripartite si comisii. Majoritatea acestor organizații sunt 

specializate şi operează la nivel național, în timp ce unele dintre ele şi-au extins activitățile la nivel 

regional. Principala organizație tripartităa, LRTT, un fost înființată în 1995, în urma unui acord de 

parteneriat trilateral între Guvernul Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos Vyriausybe, LRV), 

sindicate şi organizațiile patronalale, în conformitate cu prevederile Organizației Internaționale a 

Muncii (OIM) privind consultarea tripartită (Standardele Internaţionale de Muncă) Convenției 

(Convenția nr.144) din 1976. Conform principiului parității, LRTT este format din 15 membri, 

inclusiv 5 reprezentanţi fiecare din partea sindicatelor, organizațiilor patronale şi LRV (LT0810019I). 

LRTT ține ședințele cel puțin o dată pe lună. Analiza unor aspecte este delegată de către LRTT 

comisiilor sale permanente sau temporare - în prezent, patru comisii permanente de specialitate 

funcționează în cadrul consiliului tripartit care se ocupă salarii, relațiile de muncă, ocuparea forței de 

muncă și garanțiile sociale, precum și consultările tripartite pentru punerea în aplicare a standardelor 

internaționale de muncă. Conform legislaţiei lituaniene, proiectele de acte normative care sunt supuse 

guvernului pe probleme relevante de muncă, sociale și economice trebuie să fie convenite în prealabil 

cu LRTT. În ciuda faptului că LRTT analizează toate proiectele de lege, avizul partenerilor sociali 

naționali este de multe ori neglijat într-o etapă ulterioară, în special atunci când proiectele sunt în curs 

de adoptare de către Parlamentul Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos Seimas, LRS). Pentru a 

schimba situația existentă, în perioada 2008-2009, partenerii sociali au angajat o serie de inițiative 

pentru a spori importanța dialogului social la nivel național (pentru mai multe detalii a se vedea 

LT0809029I). 

Consiliile și comisile tripartite funcționează în aproape toate instituțiile de stat principale, astfel: Bursa 

Lituaniană a Muncii (Lietuvos darbo bîrză, LDB), precum și bursa locurilor de muncă locale, Consiliul 

de stat al fondului de asigurări sociale (Valstybinio socialinio draudimo Fondo taryba, Sodra) și 

Autoritatea lituaniană de formare de pe piața muncii (Lietuvos darbo rinkos mokymo taryba, LDRMT). 

Între timp, acordul tripartit național privind colaborarea între partenerii sociali (LT0507101N), aşa 

cum s-a semnat în 2005, este în vigoare în Lituania. Pe baza acestui acord, la fiecare doi ani, partenerii 

sociali elaborează și aproba măsurile de dezvoltare a dialogului social din Lituania. 

Reprezentarea  la locul de muncă 

Potrivit Codului Muncii, în cadrul relațiilor de muncă drepturile și interesele angajaților pot fi 

reprezentate și protejate de către sindicate. În cazul în care o societate, agenție sau organizație nu are 

nici un sindicat funcțional și nu s-a transferat funcția de reprezentare și protecție a salariaților la 

sindicatul a sectorului corespunzător al activității economice, lucrătorii trebuie să fie reprezentaţi de 

către consiliul lucrărilor ales prin vot secret, în cadrul unei adunări generale a personalului. 

Activitățile sindicatelor sunt reglementate de Legea cu privire la sindicate. Sindicatele vor avea dreptul 

să elaboreze reglementările și normele propriei activități pentru a-şi alege în mod liber reprezentanții, 

pentru a-şi organiza acțiunile și activitățile, precum și pentru a pregăti propriul program de activități. 

Reglementările sindicale stabilesc componența organizației, și fiecare sindicat este liber să stabilească 

structura propriei organizări. Într-o companie poate funcționa mai mult de un sindicat. Funcțiile de 

bază ale sindicatelor includ: negociere, informare și consultare cu angajatorul, armonizarea legislației 

corporative, reprezentare a drepturilor membrilor săi, precum și monitorizarea respectării de către 

angajator a prevederilor din legislația muncii. Conform estimărilor experților, aproximativ 10% din 

companiile țării au sindicate. 

Activitățile consiliilor de muncă sunt reglementate de Legea cu privire la consiliile de muncă. Un 

consiliu de muncă stabilește pentru un mandat de trei ani, care începe atunci când un consiliul de 

muncă îşi începe activitatea. Consiliul de muncă are aceleași drepturi și obligații în societatea, ca un 

sindicat, inclusiv dreptul de a apela grevă. Potrivit unor surse diverse, aproximativ 4% din companii au 

consilii de muncă alese. 

Drepturile angajaţilor 

As there are no labour courts in Lithuania, the State Labour Inspectorate (Valstybinė darbo inspekcija, 

VDI) is to be considered the main institution ensuring the enforcement of employee rights. Among 

http://www.vdi.lt/
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other functions, the VDI performs the ‘prevention of violations of legal acts regulating occupational 

safety and health, labour relations, as well as the prevention of accidents at work and occupational 

diseases in enterprises, by controlling the compliance with these legal acts (6%–7% of registered 

enterprises in the country are inspected annually) and by providing consultations to employees, their 

representatives, trade unions, employers, occupational safety and health services and committees in 

enterprises’. 

Principalii actori 

În prezent, 3 confederaţii sindicale şi 2 organizaţii naţionale patronale funcţionează in Lituania. 

Sindicatele 

Densitatea sindicatelor 

Este important de reținut că în Lituania nu există publicații oficiale cu date privind densitatea 

sindicală. În anul 2008, cele trei organizații sindicale naționale au avut aproximativ 121.000 de 

membri, care acoperă împreună aproximativ 8% din totalul persoanelor ocupate în Lituania. Nu sunt 

disponibile informații cu privire la numărul de sindicate lituaniene  care nu fac parte din confederațiile 

sindicale naționale și, prin urmare, nu există informații privind numărul membrilor acestora. Cu toate 

acestea, în general, densitatea sindicală din Lituania este estimată la aproximativ 10%. 

În perioada 2004-2007, datorită numărului în creștere rapidă de persoane care au emigrat din Lituania 

și a individualizării relațiilor de muncă, membrii de sindicat au început să scadă. Aceştianu au scăzut 

totuși, în mod semnificativ, în parte ca urmare a condițiilor favorabile pentru dialog social sporit. 

Conform analizei specialiştilor, se consideră că densitatea sindicală e mai scăzută cu câteva puncte 

procentuale 

Principalele organizaţii sindicale 

În Lituania, funcţionează 3 mari organizaţii sindicale naţionale, şi anume: 

 Confederaţia sindicatelor lituaniene (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, LPSK); 

 Federația Lituaniană a Muncii (Lietuvos darbo federacija, LDF); 

 Sindicatul lituanian ‘Solidarumas’ (Lietuvos profesinė sąjunga ‘Solidarumas’, LPS 

‘Solidarumas’); 

Toate cele trei organizații sindicale sunt reprezentate într-un organism tripartit la nivel național, 

Consiliul Tripartit a Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos Trišalė taryba, LRTT). Acestea sunt 

identificate ca "entități care au dreptul de a reprezenta interesele lucrătorilor la nivel național și 

sectorial și sunt recunoscute ca" sindicatele naționale în "Declarația de recunoaștere reciprocă" a 

partenerilor sociali "(LT0711029I). Deși toate cele trei organizații sindicale au oficial, drepturi egale 

LPSK, care este cea mai mare dintre cele trei organizații, este considerată a fi cea mai importantă.  

Tendințe de dezvoltare a sindicatelor 

Frecvent, celelalte două sindicate naționale - LDF și "Solidarumas" LPS – îşi delegează competenţa de 

negociere colectivă către LPSK. LPSK este într-adevăr sindicatul care a semnat cele mai multe dintre 

contractele colective din Lituania.  

Trends in trade union development 

În trecut, acțiunile comune și de cooperare nu reprezentau o regulă între organizațiile sindicale 

naționale. Cu toate acestea, în ultimul timp, au reușit să ajungă la un acord privind acțiunile sindicale 

și să-și coordoneze din ce în ce mai bine inițiativele. La 1 mai 2007, cele trei confederații sindicale au 

semnat o "Declarație de cooperare", care stabilește principalele tendințe de cooperare (LT0705029I). 

În declarație, confederațiile sindicale au decis să se stabilească, în afară de principiile de paritate, un 

centru de coordonare ca structură națională pentru organizarea de activități comune de sindicat. 

Organizațiile patronale  

Densitatea  organizațiilor patronale 

Ca și în cazul sindicatelor, nu sunt disponibile informații oficiale privind densitatea organizațiilor 

patronale din Lituania. Organizațiile patronale nu furnizează niciun fel de date privind numărul lor de 

membri și persoane angajate. 

Potrivit reprezentanților organizațiilor patronale, procentul de membru al organizațiilor patronale a 

crescut treptat în ultimii ani. Conform analizelor experților, principalele motive care contribuie la 

http://www.lpsk.lt/
http://www.ldf.lt/
http://www.lps.lt/
http://www.lps.lt/
http://www.lps.lt/
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aceste procese sunt eforturile pentru a avea o oarecare influență în adoptarea de decizii legate de 

afaceri, precum și prestigiul de a fi membru al unei organizații patronale "sonore". 

Principalele organizații patronale 
În Lituania sunt prezente două organizații patronale naționale, și anume: 

• Confederația lituaniană a industriașilor din (Lietuvos pramonininkų konfederacija, LPK); 

• Confederatia lituaniană patronala a mediului de afaceri (Lietuvos Verslo darbdavių konfederacija, 

LVDK). 

Nu este posibil să se stabilească dacă o organizație angajator este mai importantă și mai influentă decât 

alta, deoarece ele reprezintă atât companiile mici și mari. În septembrie 2004, cele două organizații au 

semnat un memorandum și un acord pentru a promova o mai mare cooperare (LT0410102F). De 

atunci, ambele organizații au avut cauze comune: îşi vor coordona pozițiile, vor organiza evenimente 

comune și vor soluționa problemele relevante împreună. 

Partenerilor sociali "Declarația de recunoaștere reciprocă" definește atât organizațiile patronale, cât şi 

"entități care au dreptul de a reprezenta interesele patronale la nivel național și sectorial și le 

recunoaște ca" organizații patronale naționale ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburg:  

Relaţii de muncă 

Negocieri colective 

Un acord colectiv poate fi încheiat între una sau mai multe organizaţii sindicale şi una sau mai multe 

organizaţii patronale, o anumită companie, un grup de companii a căror producţie sau activitate este de 

natură comparabilă sau toate companiile care funcţionează în acelaşi domeniu de activitate.     

Gradul de acoperire a acordurilor colective  

Legea defineşte două feluri de acorduri colective,  dar ambele aplică anumite norme comune de bază:  

 Acorduri colective obişnuite – fie angajatorul (sau un grup de companii din care face parte) a 

negociat şi a semnat o convenţie cu o organizaţie sindicală, fie angajatorul este membrul unei 

organizaţii care a negociat în numele său; 

 Acorduri colective cu o obligaţie generală declarată – pentru o anumită zonă a activităţii 

economice, aceste acorduri pot fi declarate obligatorii pentru toţi angajatorii şi personalul din 

industria pentru care au fost semnate.  

Extinderea acordurilor colective  

Extinderea termenilor unui acord colectiv la toţi angajatorii şi angajaţii dintr-un sector este permisă 

printr-o reglementare a Marelui Ducat. Depunerea şi publicarea lor sunt reglementate, la fel cum sunt 

şi durata, valabilitatea şi conţinutul acestora. Marea majoritate a acordurilor colective sunt negociate la 

nivelul companiei. Prin urmare, acordurile privind salarizarea şi programul de lucru sunt stabilite în 

principal la acest nivel.  

Pentru a stabili care membri ai personalului sunt acoperiţi de o convenţie colectivă, activitatea 

economică a angajatorului este decisivă şi nu ocupaţia membrului în cadrul companiei. În teorie, chiar 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COLLECTIVEAGREEMENTS.htm
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dacă angajatorul desfăşoară mai multe activităţi în sectoare economice diferite, doar o singură 

convenţie se va aplica forţei de lucru.   

Statutul unic se schimbă  

Deoarece distincţia între funcţionari şi lucrători nu mai există, caracteristicile atribuite acestei distincţii 

pot fi neglijate. Cu toate acestea, în anumite prevederi din Codul Muncii care au fost modificate  de 

lege prin introducerea statutului unic, diferenţierea în funcţie de ocupaţie încă mai există.  

Un nou articol din Codul Muncii prezintă principiul unui acord colectiv care acoperă întreg personalul 

plătit al unei companii permiţând totodată posibilitatea de a exclude sau de a avea în vedere condiţii 

divergente pentru funcţiile de supraveghere sau de suport care nu sunt direct legate de desfăşurarea 

activităţii principale a companiei. Ar trebui menţionat faptul că părţile pot încheia o convenţie 

colectivă cadru. Prevederile tranzitorii le permit acordurilor colective semnate în condiţiile 

reglementărilor anterioare să rămână în vigoare până în anul 2013. 

Angajaţii şi sindicatele au de asemenea posibilitatea de a încheia acorduri prin dialog social 

intersectorial şi/sau naţional substituind astfel legislatorul în domenii în care acestea sunt cel mai bine 

plasate pentru a găsi soluţii viabile. Aceste acorduri pot fi legate de următoarele aspecte:  

 Transpunerea acordurilor colective adoptate de partenerii sociali la nivel european în 

conformitate cu prevederile Tratatului Uniunii Europene  (cunoscut şi sub numele de Tratatul 

de la Maastricht); 

 Transpunerea directivelor europene care prevăd posibilitatea transpunerii la nivel naţional în 

urma acordului între partenerii sociali şi, în special, a directivelor bazate pe convenţia dintre 

partenerii sociali la nivel european;   

 Acorduri naţionale sau intersectoriale legate de subiecte cu privire la care partenerii sociali au 

încheiat o înţelegere – de exemplu, organizarea şi reducerea timpului de lucru, formarea 

profesională continuă şi munca la distanţă.  

Alte probleme privind acordurile colective 

Conţinutul minim al acordurilor colective este prevăzut de lege. Pe lângă probleme precum recrutarea, 

concedierea, orele de lucru şi salarizarea, acordurile trebuie să includă prevederi pentru aplicarea 

principiului remuneraţiei egale între bărbaţi şi femei şi cele privind lupta împotriva hărţuirii sexuale şi 

morale la locul de muncă. În cazul unor acorduri colective care acoperă un sector de activitate 

economică,  un subsector sau mai multe companii, convenţia poate oferi de asemenea şi condiţiile în 

care prevederile acesteia pot fi puse în aplicare – acest lucru poate fi stabilit printr-un acord între 

partenerii sociali la nivelul corespunzător cu privire la politica de instruire, în special.  

Conflict de muncă 

Conflictele de muncă şi în speciale, grevele sunt destul de rare în Luxemburg. Trimiterea la ONC 

(Oficiul Naţional de Conciliere) este obligatorie în caz de conflict. În teorie, ONC are trei sarcini 

principale:  

 Rezolvarea disputelor colective legate de condiţiile de lucru; 

 Soluţionarea disputelor colective care nu au culminat cu  un acord colectiv sau o convenţie 

colectivă; 

 Anunţarea cererilor de prelungire a acordurilor şi convenţiilor colective legate de dialogul 

social naţional sau intersectorial.  

Soluţionarea conflictului  

Pentru a soluţiona o dispută, angajatorii şi sindicatele pot formula împreună o propunere de conciliere. 

Dacă această propunere este respinsă de către cel puţin una dintre părţi, preşedintele poate înainta o 

propunerea de conciliere la iniţiativa proprie. Respingerea acestei propuneri de către cel puţin una 

dintre părţi ar însemna o situaţie iremediabilă.  

Situaţia iremediabilă poate fi înregistrată şi prin votul unanim a două grupuri din cadrul comitetului 

comun.  

În cazul în care nu se ajunge la nici o soluţionare după expirarea unei perioade de 16 săptămâni 

începând de la prima şedinţă a comitetului comun, părţile la dispută sau una dintre acestea pot declara 

situaţia ca fiind iremediabilă.   

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TREATYOFTHEEUROPEANUNION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TREATYOFMAASTRICHT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TREATYOFMAASTRICHT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TREATYOFMAASTRICHT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DIRECTIVES.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGTIME.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TELEWORK.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISMISSAL.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PAY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EQUALPAY.htm
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În cazul în care părţile ajung la un consens, disputa va fi soluţionată prin semnarea unui acord de către 

părţile disputei. În absenţa unui acord al tuturor sindicatelor incluse în delegaţia de remunerare, 

acordul pot fi semnat în mod valid de sindicatele care au un mandat majoritar.  

În cazul în care situaţia iremediabilă este înaintată la ONC, fiecare grup din comitetul comun poate 

înainta disputa, în termen de două săptămâni, Ministrului Muncii şi al Ocupării Forţei de Muncă 

pentru desemnarea unui arbitru. Ministrul trebuie să propună părţilor un arbitru în termen de două 

săptămâni de la sesizare. Apoi, părţile trebuie să îşi exprime părerea cu privire la această propunere în 

termen de două săptămâni.  

Concertare tripartită 

Comitetul tripartit de coordonare 

În prezent, cea mai mare instituţie de dialog social din Luxemburg este, fără îndoială, Comitetul 

Tripartit de Coordonare (Comité de coordination tripartite). Acest comitet, denumit în mod obişnuit 

„Comitetul Tripartit”, a fost înfiinţat prin Actul din data de 24 decembrie 1977 autorizând guvernul să 

ia măsuri de stimulare a creşterii economice şi să menţină ocuparea forţei de muncă în totalitate.  

Implicarea partenerului social  

Comitetul tripartit cuprinde următorul număr de membri:  

 Patru membri ai guvernului: Ministrul de Stat (în prezent numit şi „Prim-ministru”); Ministrul 

Economiei şi al Comerţului Exterior; Ministrul Muncii şi al Ocupării Forţei de Muncă; şi 

Ministrul de Finanţe; 

 Patru reprezentanţi desemnaţi de reprezentatul sindicatelor la nivel naţional, inclusiv un 

reprezentant din serviciul civil;  

 Patru reprezentanţi ai organizaţiilor patronale: doi care vor fi numiţi de CDC (Comitetul de 

Conjunctură); unul care va fi numit de Camera de Comerţ; şi unul care va numit de Camera de 

Agricultură.  

Rolul comitetului 

În cazurile în care angajatorii şi sindicatele sunt implicate mai direct, Comitetul tripartit este avizat să 

analizeze problemele declarate în scopul implementării următoarelor măsuri:  

 Limitarea orelor de lucru suplimentare; 

 Extinderea regimului de compensare în cazul duratei reduse de muncă la companiile care se 

confruntă cu dificultăţi structurale; 

 Reducerea costurilor de producere în scopul protejării ocupării forţei de muncă.  

Comitetul are de asemenea puterea de a avea o opinie cu privire la măsurile destinate să protejeze 

ocuparea forţei de muncă.  

Misiunea sa de consultare implică, în special, o examinare a întregii situaţii economice şi sociale şi o 

analiză a naturii şomajului.  Comitetul are posibilitatea de a crea grupuri de lucru şi de a recurge la 

opinia experţilor care îndeplinesc un rol consultativ. Organismele tripartite funcţionează ocazional pe 

o bază sectorială în industria oţelului şi în sectorul de transport public. 

Evoluţia comitetului 

Comitetul tripartit a cunoscut o dezvoltare în ultimii ani. Rolul său a fost extins dincolo de mediul 

legislativ pe care Actul din 24 decembrie 1977 l-a preconizat. Într-adevăr, din moment ce Luxemburg 

ca şi alte State Membre UE au fost obligate să stabilească un Plan Naţional de Acţiune (PNA) privind 

ocuparea forţei de muncă, Comitetul tripartit şi-a asumat un nou rol deoarece prevederile Planurilor 

Naţionale de Acţiune succesive au fost negociate între angajatori, sindicate şi guvern. Comitetul 

Tripartit a devenit astfel principala instituţie în negocierea celor mai importante acorduri la nivel 

naţional. Rolul acestuia de a crea un consens a fost intensificat şi accentuat fără a implica nici o 

modificare de natură legislativă. Comitetul va fi de acum înainte responsabil de elaborarea Planului 

Naţional de Reformă care a devenit succesorul diverselor Planuri Naţionale de Acţiune.  

În cadrul Comitetului Tripartit, în 2006, au avut loc dezvoltări interesante privind relaţiile de muncă cu 

ocazia unui „declin” al prosperităţii din ţară. Prin urmare, guvernul, sindicatele şi organizaţiile 

patronale au convenit asupra unui set de măsuri privind politica bugetului statului, politica investiţiei 

publice, indexarea salariilor, ajustarea veniturilor şi a pensiilor şi finanţarea asigurărilor de sănătate.  

http://www.eurofound.europa.eu/emire/LUXEMBOURG/TRIPARTITECOORDINATIONCOMMITTEE-LX.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emire/LUXEMBOURG/TRIPARTITECOORDINATIONCOMMITTEE-LX.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emire/LUXEMBOURG/TRIPARTITECOORDINATIONCOMMITTEE-LX.htm
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Reprezentarea angajaţilor la locul de muncă  

În conformitate cu Codul Muncii din Luxemburg, fiecare angajator din sectorul privat trebuie să aibă 

delegaţi ai sindicatelor desemnaţi în unităţile care angajează în mod regulat cel puţin 15 oameni, 

indiferent de natura activităţilor, de forma juridică sau ramura industriei.   

Acelaşi lucru este necesar în cazul oricărui angajator din sectorul public care angajează cel puţin 15 

oameni. În acest caz, reglementarea acoperă angajaţii care lucrează pentru o administraţie sau o 

corporaţie publică, dar care nu sunt reglementaţi de un statut de drept public similar cu funcţionarii 

publici sau angajaţii publici.  

Delegatul personalului reprezintă interesele angajaţilor din companie şi face toate eforturile posibile 

pentru a preveni şi a reduce orice conflict individual sau colectiv care ar putea apărea între angajator şi 

angajaţi. Delegatul personalului poate, în absenţa unei soluţionări a conflictului, să se adreseze 

Inspectoratului Muncii şi Minelor (Inspection du Travail et des Mines, ITM) în legătură cu orice 

plângere sau observaţie privind aplicarea prevederilor legale, reglementatoare, administrative sau 

contractuale (precum cele prevăzute într-un acord colectiv) legate de condiţiile de muncă şi protecția 

angajaţilor la locul de muncă.  

Codul Muncii impune crearea unui comitet comun pentru toate companiile care au angajat cel puţin 

150 de persoane pe o perioadă de bază de trei ani.  

Comitetul comun va cuprinde un număr egal de reprezentanţi ai angajaţilor (desemnaţi printr-un vot 

secret) şi reprezentanţi ai angajatorilor (desemnaţi de preşedintele companiei), în funcţie de numărul 

de persoane angajate.  

Comitetul comun are competenţa de a lua decizii în următoarele domenii:  

 Introducerea sau aplicarea instalaţiilor tehnice menite să controleze comportamentul membrilor 

personalului şi performanţa acestora la locul de muncă;  

 Introducerea sau schimbarea măsurilor privind sănătatea şi securitatea personalului, precum şi 

prevenirea bolilor ocupaţionale;  

 Stabilirea sau schimbarea criteriilor generale privind selectarea personală în cazul recrutării, 

promovării, transferului sau concedierii şi, dacă este cazul, a criteriilor prioritare pentru 

pensionarea înainte de termen;  

 Stabilirea sau schimbarea criteriilor generale de evaluare a personalului;  

 Stabilirea sau schimbarea politicilor şi procedurilor companiei;  

 Acordarea de prime membrilor personalului care, din iniţiativa proprie sau prin propuneri 

pentru îmbunătăţiri tehnice, au avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea companiei. 

Reglementările prevăd o obligaţie pentru management de a informa comitetul comun de două ori pe an 

cu privire la rezultatele financiare şi economice ale companiei şi o dată pe an cu privire la probleme 

legate de personal, precum previziuni privind recrutarea sau instruirea. Comitetul comun are, în plus, 

un rol consultativ în ceea ce priveşte deciziile privind compania (precum măsuri referitoare la 

instrumentele de producţie), lucrători temporari şi locuri de muncă cu jumătate de normă. De 

asemenea, are un rol decizional în ceea ce priveşte măsurile menite să controleze membrii personalului 

la posturile lor de lucru, precum şi cele menite să controleze sănătatea şi securitatea la locul de muncă. 

Comitetul monitorizează şi schemele de beneficiu ale companiei.  

Drepturile angajatului  

Misiunea ITM este aceea de asigura aplicarea prevederilor legale, reglementatoare, administrative şi 

contractuale privind condiţiile de muncă şi protecţia membrilor personalului în desfăşurarea activităţii 

lor. Aceste prevederi includ şi prevederile legate de timpul de lucru, salarizare, securitate, igienă şi 

bunăstare, angajarea copiilor şi a adolescenţilor, tratament egal între bărbaţi şi femei, protecţie 

împotriva hărţuirii sexuale la locul de muncă şi alte probleme conexe. Mai mult, ITM are drept sarcină 

prevenirea şi soluţionarea tuturor conflictelor de muncă care nu intră în competenţa ONC (a se vedea 

secţiunea anterioară privind „Conflictul de muncă”). 

Sistemul inspectoratului muncii se aplică în cazul oricărui angajator, companie sau instituţie care 

angajează persoane în toate activităţile remunerate, fără excepţie, care sunt supuşi prevederilor legale, 

http://www.itm.public.lu/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EQUALTREATMENT.htm
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reglementatoare, administrative sau contractuale legate de condiţiile de muncă şi de protecţia 

membrilor personalului pe perioada desfăşurării activităţii, cu singura excepţie a funcţionarilor publici.  

Principalii participanţi 

Sindicate 

Densitatea sindicală 

Densitatea sindicală a rămas stabilă sau poate chiar a crescut uşor în Luxemburg în ultimii ani.  

Densitatea sindicală a fost de 45% în 1990 şi 46% în 2004. Ultima cifră se bazează pe datele 

membrilor de sindicat calculată din Ancheta Socială Europeană (ASE). Această densitate sindicală 

netă este peste media UE. În cifre absolute, numărul  membrilor sindicatelor a crescut în 1990–2004, 

fapt care se explică parţial prin creşterea ocupării forţei de muncă.  

Principalele organizaţii sindicale  

Sindicalismul din Luxemburg este marcat printr-un pluralism structural. Două confederaţii sindicale 

sunt recunoscute drept sindicate reprezentative pe plan naţional şi sunt active în principal în sectorul 

privat:  

 Confederaţia Sindicatelor Independente din Luxemburg (Onofhängege Gewerkschaftsbond 

Lëtzebuerg, OGB-L) cuprinde un grup de 16 sindicate cu un total de 60.000 de membri. Deşi 

este socialistă în natură şi orientare, OGB-L nu este ataşată organizaţional Partidului 

Muncitoresc  Socialist din Luxemburg (Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei, LSAP); 

 Confederaţia Sindicatelor Creştine din Luxemburg (Lëtzebuerger Chrëschtleche 

Gewerkschafts-Bond, LCGB) are 40.000 de membri. Aceasta cuprinde 16 federaţii incluzând 

10 federaţii sectoriale şi 6 federaţii care organizează grupuri ţintă specifice precum lucrătorii 

migranţi şi femeile. 

La fel ca aceste două confederaţii, Asociaţia Angajaţilor din domeniul bancar şi de asigurare din  

Luxemburg (Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et Assurance, ALEBA) este 

activă în sectorul bancar, financiar şi de asigurări. În sectorul public, Confederaţia Sectorului General 

Public (Confédération Générale de la Fonction Publique, CGFP) este sindicatul cel mai reprezentativ. 

Este alcătuit din 11 sindicate, incluzând, de exemplu, sindicatul profesorilor. CGFP domină alegerile 

pentru Camera Funcţionarilor şi a Angajaţilor Publici (Chambre des fonctionnaires et employés 

publics, CHFEP), deţinând 80% din voturi. În sectorul public local, Federaţia Generală a Angajaţilor 

Autorităţii Locale (Fédération Générale de la Fonction Communale, FGFC) este activă.  

Pentru a fi reprezentative la nivel naţional, sindicatele ar fi trebuit sa câştige alegerile anterioare de la 

CSL (Camera Salariaţilor din Luxemburg), cu o medie de cel puţin 20% din voturi. Un sindicat care 

revendică statutul de reprezentant naţional trebuie să fie activ funcţional în majoritatea sectoarelor de 

activitate economică. Aceste condiţii pentru a obţine statutul de sindicat reprezentativ la nivel naţional 

au fost formulate de Legea privind Relaţiile de Muncă din 2004 şi modificate de legea care a introdus 

statutul unic pentru lucrători. Prevederile detaliate ale legii sunt rezultatul mai multor cazuri juridice 

disputate în tribunal de sindicatele care reprezintă categorii specifice de personal profesional şi 

managerial – în primul rând, Federaţia Funcţionarilor din Sectorul Privat – Federaţia Independentă a 

Lucrătorilor (Fédération des employés privés – Fédération indépendante des travailleurs, FEP-FIT), şi 

ALEBA (Asociația Angajaților din domeniul bancar și de asigurări din Luxemburg). Sindicatele au 

avut drept scop să obţină acest statut de reprezentant naţional şi apartenența instituţiilor implicate în 

concertarea socială.    

Organizaţii patronale  

Densitatea organizaţiilor patronale  

Densitatea organizaţională este mai ridicată pe partea angajatorilor având un procent estimat de 80% 

din companiile care erau membre ale unei organizaţii patronale în 2003 (Visser, 2004). 

Principalele organizaţii patronale  

Principala confederaţie patronală este Uniunea Întreprinderilor din Luxemburg (Union des Entreprises 

Luxembourgeoises, UEL), reprezentând toate companiile din sectorul privat cu excepţia celor legate 

de sectorul primar. UEL a fost înfiinţată în 2000 ca rezultat al formalizării unui comitet de legătură 

existent de organizaţii comerciale sectoriale.  

http://www.ogbl.lu/
http://www.lcgb.lu/
http://www.aleba.lu/
http://www.cgfp.lu/
http://www.chfep.lu/present.php
http://www.fgfc.lu/
http://www.uel.lu/
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În prezent, UEL are opt organizaţii membre:  

 Federaţia industriaşilor din Luxembourg (Fédération des industriels luxembourgeois, FEDIL) 

reprezintă companiile din construcţie, producţie şi servicii; 

 Asociaţia Băncilor şi a Bancherilor din Luxemburg (Association des Banques et Banquiers 

Luxembourg, ABBL);  

 Asociaţia Companiilor de asigurări (Association des Compagnies d’Assurance, ACA); 

 Confederaţia Comercială din Luxemburg (Confédération Luxembourgeoise du Commerce, 

CLC); 

 Federaţia meşteşugarilor (Fédération des Artisans) care reprezintă organizaţia umbrelă pentru 

industria de artizanat din Luxemburg cuprinzând 51 de federaţii profesionale;  

 Asociaţia Angajatorilor din domeniul hotelier şi de catering (Fédération Nationale des 

Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers, HORESCA);  

 Camera de Comerţ (Chambre de Commerce du Luxembourg, CDC);  

 Camera Meseriilor (Chambre des Métiers).  

Acest lucru reflectă un sistem de asociaţii cu o participare obligatorie a angajatorilor. Afilierea la 

Camera asociaţiilor meşteşugăreşti este obligatorie pentru toţi indivizii privaţi sau entităţile legale 

înfiinţate în Marele Ducat ca meşteşugari. Este şi cazul Camerei de Comerţ care reprezintă o instituţie 

de drept public cuprinzând toate companiile, cu excepţia celor din industria agricolă şi 

meşteşugărească care au propriile lor camere de asociaţii meşteşugăreşti.  

Sistemul camerelor 

Luxemburg are un sistem de camere elaborat. În prezent există cinci camere: trei pentru angajatori  

(CDC, Camera Meseriilor şi Camera Agriculturii (Landwirtschaftskammer Luxemburg) şi două pentru 

angajaţi (CSL şi Camera Funcţionarilor şi a Angajaţilor Publici). Deşi sindicatele au fost iniţial 

excluse de la statutul unic pentru lucrători introdus la 1 ianuarie 2009, în prezent, au toate locurile din 

camera angajaţilor şi folosesc sistemul ca instrument de influenţă.  Camerele au statut juridic, iar 

apartenenţa este obligatorie. Acestea au dreptul statutar de a fi consultate de către autorităţile publice 

cu privire la toate problemele sociale şi economice care afectează interesele membrilor lor. De 

asemenea, aceste camere au dreptul de a face propuneri în ceea ce priveşte legislaţia. În anumite 

domenii politice, precum statistica şi formarea profesională, acestea funcţionează chiar ca organe 

administrative publice.  

Delegaţii camerelor sunt în general aleşi o dată la cinci ani. Legea prevede de asemenea finanţarea 

camerelor. Acestea au dreptul să perceapă taxă de membru şi să ceară contribuţii pentru serviciile 

oferite.   

http://www.fedil.lu/
http://www.abbl.lu/
http://www.aca.lu/
http://www.clc.lu/
http://www.fda.lu/
http://www.horesca.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.cdm.lu/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=0&n=2
http://www.lwk.lu/lwk/index.php
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
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Malta:  

Relaţii de muncă  

Negociere colectivă  

În Malta, negocierea colectivă se realizează la nivel de întreprindere. Acordurile colective, încheiate 

între sindicate şi angajatorii interesaţi, au efecte juridice. Aceste acorduri nu sunt extinse prin legislaţie 

sau mecanisme voluntare. În sectorul public, o Unitate Centrala de Negociere coordonează negocierile 

salariale în numele guvernului cu sindicatele reprezentative din cadrul diferitelor entităţi. În cazul 

companiilor private, nu există nici un mecanism formal pentru coordonarea negocierii salariale. Mai 

mult, nu s-a depus nici un efort pentru a centraliza negocierea colectivă.  

Alte aspecte privind acordurile colective 

Aspectele legate de sănătate şi securitate la locul de muncă primesc o atenție din ce în ce mai mare din 

partea sindicatelor. Instruirea şi studiul pe termen lung sunt încurajate de sindicate atât timp cât 

cursurile sunt legate de activitatea angajatului. Ocazional, acordurile colective prevăd că, în cazul în 

care angajaţii refuză instruirea esenţială, aceştia pot fi retrogradaţi în funcţie. Aspectele legate de 

echilibrul între viaţa profesională şi viaţa socială sunt uneori incluse în negocierea colectivă pentru a 

îmbunătăţi egalitatea între sexe la locul de muncă.  

Conflict de muncă 

Frecvenţa grevelor şi sectoarele implicate  

Numărul mediu de greve pe an între 2003 şi 2007 a fost de şapte. Principalele sectoare de activitate 

economică implicate în conflictul de muncă în această perioadă au fost transportul, poşta, educaţia, 

utiliăţile şi procesarea alimentelor. În această perioadă, s-au înregistrat şi greve minore în sectoarele de 

producţie, jocuri şi pariuri. Principalele motive ale acţiunii colective se referă la imposibilitatea de a 

reînnoi acordurile colectiv, precum şi disputele legate de salarii.  

Soluţionarea conflictelor şi mecanismele de arbitraj 

Soluţionarea principalelor conflicte şi sistemul mecanismului de arbitraj din Malta rezultă din EIRA 

(Actul privind ocuparea forţei de muncă şi relaţiile de muncă) 2002, care prevede că "în cazul în care 

există o dispută comercială sau se prevede apariţia uneia, părţile la dispută pot conveni" să o sesizeze 

directorului DIER (Departamentul de relaţii de muncă şi ocupare a forţei de muncă). În cazul în care 

părţile nu reuşesc să desemneze sau să convină asupra desemnării unui conciliator sau în cazul în care 

conciliatorul raportează un blocaj în negocieri, DIER este obligat să sesizeze problema ministrului 

responsabil care poate desemna o comisie de anchetă pentru a stabili cauzele şi circumstanţele 

disputei. DIER poate interveni de asemenea pentru a preveni grevele.  

Concertare tripartită  

Guvernul maltez şi principalele sindicate şi organizaţii patronale se întâlnesc în mod regulat în cadrul 

MCESD (Consiliul Maltez pentru Dezvoltare Economică şi Socială) pentru a discuta aspecte de 

importanţa naţională şi economică. Consiliul are un rol consultativ şi face recomandări guvernului 

maltez înainte ca orice reformă sau măsură să fie pusă în aplicare.  

Principalele aspecte discutate sunt adesea influenţate de mediul extern şi de experienţele zilnice ale 

partenerilor sociali. Subiectele pentru discuţie pot fi înaintate de orice membru tripartit. Consiliul este 

descris ca fiind „o unealtă pentru analiză şi, uneori, un catalizator pentru schimbare”. Mai mult, se 

aşteaptă ca acest consiliu să reconcilieze interesele sectoriale individuale pentru a obţine rezultate de 

interes naţional şi poate examina, evalua şi face recomandări cu privire la proiectele de lege.  

Principalele rezultate  

Faptul că reprezentanţii guvernului, organizaţiile patronale şi sindicatele se întâlnesc să discute aspecte 

de importanţă naţională constituie o realizare importantă în promovarea dezvoltării dialogului social în 

Malta. Totuşi, uneori, partenerii sociali acuză guvernul că nu reuşeşte să consulte consiliul în mod 

corespunzător deoarece guvernul pare să ignore sfatul dat de partenerii sociali.  

Reprezentarea angajaţilor la locul de muncă  

Reprezentarea angajaţilor la locul de muncă este în mod normal realizată de un reprezentant care 

acţionează în numele sindicatelor. Sindicatele sunt reglementate de EIRA 2002 (Act privind relaţiile 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/LIFELONGLEARNING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKLIFEBALANCE.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
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de muncă şi ocuparea forţei de muncă) şi de acordurile colective care specifică acţiunile sale la nivelul 

întreprinderii.   

Drepturile angajaţilor  

DIER este responsabil de punerea în aplicare a drepturilor angajaţilor. Departamentul are datoria de 

„proteja interesele părţilor în contractele de angajare în timp ce promovează în mod activ o relaţie de 

serviciu sănătoasă într-un spirit de parteneriat social şi de a contribui la stabilitatea relaţiilor de 

muncă”. În plus, DIER furnizează informaţii privind condiţiile de ocupare a forţei de muncă şi 

reglementează contracte pentru a se asigura că drepturile şi obligaţiile sunt respectate de toţi. 

Departamentul se străduieşte să soluţioneze disputele comerciale şi să promoveze buna practică în 

conformitate cu legislaţia de ocupare a forţei de muncă existente.  

Sarcina Autorităţii Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (OHSA) este aceea de a urmări menţinerea 

nivelurilor protecţiei sănătăţii şi securităţii ocupaţionale stabilite de Actul privind Sănătatea şi 

Securitatea Ocupaţională (Act Xxvii, 2000). Funcţiile sale principale includ monitorizarea 

conformităţii, promovarea şi difuzarea informaţiilor privind sănătatea şi securitatea şi realizarea de 

investigaţii privind orice problemă referitoare la sănătatea şi securitatea la locul de muncă.  

Majoritatea cazurilor privind disputele individuale şi colective sunt soluţionate pe căi neoficiale. În 

mod normal, lucrătorii solicită ajutorul sindicatelor prin intervenţia unui reprezentant care reprezintă 

sindicatul la locul de muncă. În cazul în care nu se ajunge la nici o înţelegere între sindicate şi 

angajatori, EIRA 2002 asigură soluţionarea voluntară a disputelor prin mediere şi conciliere. Cazurile 

sunt înaintate Departamentului DIER. Cea mai mare parte a cazurilor pentru care s-a solicitat 

concilierea au fost soluţionate la acest stadiu.  

În cazul în care alte metode de soluţionare nu sunt posibile, disputele individuale sunt în mod normal 

înaintate Tribunalului Social aşa cum este prevăzut în Actul privind relaţiile de muncă (ARI) din 1976 

şi confirmat de EIRA 2002. Tribunalul Social are competenţa exclusivă de a analiza şi de a decide cu 

privire la toate cazurile de aşa numită concediere ilegală, plus toate cazurile legate de: contractele de 

angajare; condiţiile de angajare precum orele de lucru şi orele suplimentare; salarii şi alte tipuri de 

remuneraţie; creşterea costurile de trai; sănătatea şi securitatea ocupaţională; concediu de maternitate, 

concediu de paternitate şi învoirea din motive familiale urgente; discriminarea şi egalitatea între sexe; 

drepturile angajaţilor la informaţii minime; şi probleme privind redundanța. Uneori, se apelează la alte 

instrumente, precum tribunalele generale malteze, pentru a soluţiona cazuri în care legea a fost 

încălcată la locul de muncă.  

Principalii participanţi 

Sindicate  

Densitatea sindicală 

Conform statisticilor de la Departamentul de relaţii de muncă şi ocuparea forţei de muncă (DIER) din 

cadrul Ministerului pentru Politică Socială, numărul membrilor sindicatelor a crescut de la 86.156 de 

membri în 2004 la 88.017 de membri în 2007. Această creştere a apartenenței este interpretată ca o 

uşoară creştere a densităţii sindicatelor, de la 59% în 2004 la 60.3% în 2007, care, conform 

standardelor UE, reprezintă un nivel ridicat. În ultimii ani, aceste cifre oficiale au fost puse la îndoială 

de către experţii în relaţii de muncă deoarece acestea nu par să corespundă situaţiei actuale reale în 

care sectoarele de ocupare a forţei de muncă puternic sindicalizate au scăzut în mărime în ultimii ani.  

Principalele organizaţii sindicale  

În iunie 2007, au fost înregistrate 31 de sindicate în Malta. Sindicatele se bazează în mare parte pe 

ocupaţie, iar competiţia pentru calitatea de membru are loc în acelaşi sector între sindicate diferite. 

Există doar o singură confederaţie sindicală oficială – Confederaţia Sindicatelor din Malta (CMTU). 

CMTU include în cadrul ei mai multe sindicate independente incluzând UHM (Uniunea Lucrătorilor 

din Malta), al doilea cel mai mare sindicat din Malta. În decembrie 2008, CMTU a suspendat al doilea 

cel mai mare membru – Sindicatul Profesorilor din Malta (MUT) – din cauza presupusei critici 

„incorecte şi nefondate” a conducătorului sindicatului. Ulterior, MUT şi-a retras apartenenţa din 

confederaţie. Acest rezultat a confirmat faptul că puterea formală a confederaţiei în legătură cu afiliaţii 

săi direcţi este destul de slabă.  

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTRELATIONSHIP.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTRELATIONSHIP.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTRELATIONSHIP.htm
http://www.ohsa.org.mt/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/OVERTIME.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/MATERNITYLEAVE.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PARENTALLEAVE.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISCRIMINATION.htm
http://www.msp.gov.mt/services/subpages/content.asp?id=2073
http://www.cmtu.org.mt/
http://www.mut.org.mt/
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Pe cealaltă parte, puterea sindicatelor individuale, în special a celor mari, este vastă. GWU (Uniunea 

Lucrătorilor din Malta) este de departe cel mai mare sindicat din Malta. Acesta este organizat în opt 

secţiuni de sindicate cvasi-autonome împreună reprezentând 52% din membrii sindicatului. În ultimii 

ani, GWU a trecut printr-o perioadă agitată după o încercare eşuată de a-l înlocui pe actualul secretar 

general cu secretarul general adjunct de la acea vreme. În 2006, GWU a înregistrat un număr de 

demisii şi două concedieri în rândurile sale de top. Secretarii din Secţiunea Maritimă şi de Aviaţie şi 

Secţiunea de Servicii şi Mass-Media au demisionat, în timp ce atât secretarul cât şi preşedintele 

Secţiunii sindicatului privind Sectorul Public au fost concediaţi.  În decembrie 2006, fostul secretar al 

Secţiunii Sectorului Public a apelat la Tribunalul Social (MT0804019I) pentru a declara faptul că 

concedierea sa din GWU a fost abuzivă şi ilegală. Între timp, două noi sindicate ale meşteşugarilor au 

fost înfiinţate, şi anume Sindicatul Docherilor din Malta (MDU) şi Sindicatul Angajaţilor Profesionişti 

şi de Servicii. Ambele sindicate includ foşti membri ai GWU. 

Evoluţia principalelor sindicate  

În noiembrie 2004, opt sindicate care nu erau reprezentate direct în MCESD (Consiliul Maltei pentru 

Dezvoltare Economică şi Socială), şi-au unit forţele într-o asociaţie numită FORUM în încercarea de a 

convinge guvernul să schimbe legislaţia şi să includă un reprezentant de-al lor în consiliu. Cu toate 

acestea, guvernul a respins solicitarea acestor sindicate care împreună au un număr de aproximativ 

3.000 de membri.  

În 2006, posibilitatea de a înfiinţa un consiliu al sindicatelor a fost avansată de preşedintele CMTU 

(Confederaţia Sindicatelor din Malta) (MT0605019I). Se pare că lipsa de încredere a fost motivul care 

a stat în spatele respingerii propunerilor venite din partea celor două asociaţii GWU şi FORUM. 

Constrângerea forţelor crescânde ale pieţei nu au avut încă impactul forţării sindicatelor să găsească un 

teren comun pentru a stabili o instituţie atât de importantă. În 2008, după o manifestaţie de unitate rară 

a unui grup de sindicate care au luat parte la un protest comun împotriva deciziei guvernului de a 

creşte preţul energiei, MUT (Sindicatul Profesorilor din Malta) a propus din nou ideea de a stabili un 

consiliu al sindicatelor. Cu toate acestea, celelalte sindicate principale nu au primit această propunere 

cu prea mult entuziasm.  

Organizaţii patronale 

Densitatea organizaţiilor patronale  

Organizaţiile patronale care promovează interesele activităţilor comerciale şi ale angajatorilor din 

sectorul privat există în Malta încă din secolul XIX. Cu toate acestea, majoritatea organizaţiilor au fost 

înfiinţate în ultimii 40 de ani. Conform Registrului oficial al Guvernului care cuprinde Asociaţiile 

patronale, s-a înregistrat un număr de 20 de asociaţii patronale în iunie 2007 în comparaţie cu 23 de 

astfel de asociaţii înregistrate în 2003. A fost înregistrat un uşor declin al numărului membrilor din 

organizaţiile patronale. Numărul de membri a scăzut de la 8.960 la  8.474 de membri în perioada de 

patru ani 2003–2007. Majoritatea acestor asociaţii reprezintă interesele sectoriale. Organizaţiile 

patronale sunt reglementate de EIRA 2002.  

Principalele organizaţii patronale  

Următoarele trei organisme sunt considerate drept cele mai importate asociaţii patronale din Malta: 

 Camera de Comerţ, Întreprinderi şi Industrie din Malta;  

 Camera Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Malta (GRTU);  

 Asociaţia Patronală din Malta (MEA);  

Tendințe în evoluţia organizaţiilor patronale  

Asociaţiile patronale nu iau parte, în mod normal, la acordurile colective.  Cu toate acestea, aceste 

asociaţii au o influenţă puternică asupra guvernului cu privire la probleme care le afectează membrii. 

În plus, acestea oferă servicii şi consultaţii organizaţiilor membre.  

Camera de Comerţ, Întreprinderi şi Industrie a Maltei nu este înregistrată în Registrul Asociaţilor 

Patronale.  Aceasta a apărut ca urmare a fuziunii dintre Camera de Comerţ şi Întreprinderi a Maltei şi 

Federaţia Industriei din Malta în 2008. Fuziunea a avut loc după lungi discuţii pe perioada cărora 

structura şi statutul noii organizaţii au fost stabilite. Scopul fuziunii este acela de a unifica resursele 

ambelor organizaţii şi de a evita dublarea muncii.  

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISMISSALS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/MT0804019I.htm
http://www.maltadockersunion.com/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/MT0605019I.htm
http://www.grtu.org.mt/data/
http://www.maltaemployers.com/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COLLECTIVEAGREEMENTS.htm
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 Marea Britanie 

 

 

Conform informaţiilor transmise de reprezentantul TUC (Trades Union Congress) – cea mai mare 

confederaţie sindicală  din Marea Britanie, nu există un website care să trateze dialogul social la 

nivel intern în Marea Britanie.  

 

În Marea Britanie nu există o tradiţie puternică a dialogului social la nivel naţional sau sectorial şi 

practicile în acest domeniu derivă din statutul de membru al Uniunii Europene. Spre exemplu, deşi 

recenta Directivă privind instituirea Comitetului European de Întreprindere
4
 a urmat ruta 

Parlamentului European şi nu a negocierilor între partenerii sociali, cu toate acestea partenerii au 

fost consultaţi asupra punctelor pe care le agrează. Aceste discuţii la nivel european s-au oglindit la 

nivel intern în Marea Britanie prin discuţii informale între TUC şi CBI (Confederation of British 

Industries). Poziţia generală a CBI este de a se opune extinderii unor drepturi suplimentare 

lucrătorilor britanici şi nu au existat în acest sens discuţii suplimentare. Când Directiva a fost pusă 

în aplicare, a rămas la latitudinea guvernelor să o transpună. In anumite state acest demers se 

realizează de către partenerii sociali la nivel intern, iar în alte state implică un proces tripartit prin 

implicarea Guvernului.  

 

In Marea Britanie Guvernul consultă partenerii sociali dar nu există o obligaţie ca transpunerea să se 

realizeze în baza unui acord între cele trei părţi.  

 

Atunci când angajatorii trebuie să consulte sindicatele având în vedere legislaţia europeană în cazul 

concedierilor, calitatea consultărilor este redusă şi tinde să se concentreze pe criterii de selecţie şi 

nivelul veniturilor, şi nu pe o strategie anternativă la concedieri. Consultările sunt mai degrabă absente 

în relaţiile industriale din Marea Britanie. Acolo unde este stabilită o negociere colectivă, un sindicat 

are dreptul să i se furnizeze anumite informaţii pentru a putea participa la negociere, spre exemplu 

pentru a facilita negocierile şi nu consultările. Cu excepţia sectorului public, nu există consultări sau 

negocieri sectoriale în sectorul privat.  

 

Istoric 

Sistemul de relații de muncă în Regatul Unit (UK) este în mod tradițional caracterizat prin relații 

voluntare între partenerii sociali, cu un nivel minim de intervenție din partea statului.În contextul 

industrializării foarte timpurii și a unei culturi politice liberale, în care statul a intervenit rareori în 

afacerile actorilor privați, sindicatele și-au consolidat treptat statutul de membru și baza de putere de-a 

lungul secolului al 19-lea. Diferitele evoluții legislative au permis sindicatelor dreptul de a organiza 

lucrătorii și de a se angaja în acțiuni industriale. În 1868, a fost înfiinţat Congresul Sindicatelor din 

Marea Britanie (TUC), organism confederal „umbrelă” pentru sindicatele din Marea Britanie. Legea 

Sindicatelor din 1871 a recunoscut sindicatele drept persoane juridice, la fel ca și  corporațiile și le-a 

acordat dreptul la grevă. 

Ulterior, Legea Protecției Proprietății din 1875 a permis dreptul la pichetarea pașnică, în timp ce Legea 

litigiilor comerciale din 1906 din Marea Britanie a permis sindicatelor să se angajeze în acțiuni 

colective, fără amenințarea de a fi date în judecată pentru daune. În plus față de acestă legislație, un 

nivel minim de reglementare legală care prevedea condiţii esențiale  referitoare la sănătatea și 

siguranța la locul de muncă a fost, de asemenea, iniţiat în secolul al 19-lea. 

                                                 
4
 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/01/articles/eu0901029i.htm 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/01/articles/eu0901029i.htm
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Contextul economic tot acest timp a fost, de asemenea, favorabil dezvoltării sindicalismului. Datorită 

ritmului de industrializare și existenței unor substanțiale piețe coloniale pentru industria din Marea 

Britanie, secolul 19 și începutul secolului 20 s-au caracterizat printr-o creștere economică extensivă. 

Acest climat economic a facilitat dezvoltarea unui sistem în care unele dintre rezultatele dezvoltării 

economice ar putea fi desemnate pentru creșterile salariale colective negociate. În ceea ce privește 

rolul legii, negocierea colectivă a fost mult mai importantă decât influența reglementărilor juridice. 

 

Pentru angajatori și sindicate, rolul legii statutare a fost de a sprijini și extinde negocierile colective, 

mai degrabă decât de a reglementa sistemul într-un mod  cuprinzător. În special, legea sindicatelor 

conferea acestora o serie de "imunități" de la dreptul comun din Marea Britanie. Aceste imunități 

acopereau dreptul sindicatelor de a se angaja în acțiuni sindicale cu angajatorii, care altfel ar fi fost 

ilegale în temeiul dreptului comun din Marea Britanie.  

 

Calitatea de membru a sindicatelor din Marea Britanie a crescut semnificativ în anii de după război. 

Această eră a reprezentat, de asemenea, epoca de aur a "pluralismului" britanic, în cazul în care rolul 

sindicatelor în asigurarea păcii și a eficienței industriale a crescut. În sectoarele public și privat, 

acordurile colective de la nivel sectorial au ajuns să acopere industria întregă. Până la sfârșitul anilor 

1960, cu toate acestea, au apărut preocupări cu privire la eficacitatea unui sistem în care tulburările 

industriale păreau să fie în creștere. 

 

Acest lucru a condus la Comisia Donovan, o comisie guvernamentală care a încercat să investigheze 

cauzele litigiilor la locul de muncă. Conflictul industrial a crescut semnificativ în anii 1970, parțial ca 

urmare a crizei economice care a afectat țările occidentale, după "șocul petrolului" din 1973. Această 

eră a fost caracterizată de militantismul sindical și de un nivel ridicat de acțiune sindicală, precum și 

de încercările guvernelor succesive de stânga și de dreapta de a reglementa sistemul și care s-au soldat 

în mare măsură cu un eșec. Perioada a culminat cu "iarna nemulțumirii" 1978-1979, atunci când  

sindicatele din sectorul public au fost implicate în acțiuni industriale regulate și de lungă durată 

împotriva politicii tradiționale a guvernului laburist de a reduce salariile din sectorul public. 

 

Un guvern conservator, condus de prim-ministrul Margaret Thatcher, a fost ales în 1979 pe o 

platformă de uniune anti-sindicală, neo-liberală. Guvernele succesive ale acestei formaţiuni politice a 

urmărit un program legislativ care a plasat restricții legale privind capacitatea sindicatelor de a se 

angaja în acțiuni colective, precum și de faptul că s-au privatizat multe arii din sectorul public, în 

acelaşi timp cu gestionarea acestuia într-o manieră anti-sindicală. În această perioadă, calitatea de 

membru a sindicatelor a scăzut semnificativ, iar majoritatea acordurilor colective sectoriale din 

sectorul privat au fost demontate, deoarece societățile comerciale le-au abandonat. 

 

Un nou guvern laburist, condus de prim-ministrul Tony Blair, a fost ales în 1997, oferind o abordare 

moderată conciliantă față de sindicate. Piatra de temelie a abordării guvernului Blair cu privire la 

relațiile de muncă a fost utilizarea drepturilor legale individuale de muncă pentru a proteja lucrătorii. 

În special, a fost introdus un salariu minim național. Multe dintre aceste drepturi legale provin de la 

nivelul Uniunii Europene, iar perioada post-1997 a înregistrat o creștere semnificativă în ceea ce 

priveşte influența reglementărilor legale, în cadrul raportului de muncă. 

 

Cu toate acestea, calitatea de membru într-un sindicat a continuat să scadă și în 2008, densitatea 

sindicală a fost de 28%. Începând din 2009, sistemul britanic de relații industriale pare să prezinte un 

amestec de caracteristici. În timp ce vechea tradiție a statului nu intervine în relațiile dintre partenerii 

sociali se manifestă încă în natura non-juridică obligatorie a convențiilor colective și în faptul că 

sindicatele și organizațiile patronale au grad redus de implicare statutar în politica publică și recurg 
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puțin la forumuri bipartite sau tripartite la nivel național, a drepturilor la ocupare legal stabilite pare să 

fie o caracteristică permanentă a sistemului britanic.  

 

Criza economică globală din 2008 a afectat în special Marea Britanie. Ratele șomajului au crescut 

semnificativ, iar mai multe institutii financiare au trebuit să fie salvate de guvernul din Marea Britanie. 

Începând din 2009, efectul crizei asupra dezvoltării sistemului britanic de relații industriale este neclar. 

Sindicatele au reacționat la criza prin apelul la intervenția mai mare a guvernului pentru a susţine 

nivelele de ocupare. În același timp, acordurile colective au fost încheiate de către partenerii sociali din 

Marea Britanie la nivel de companie, cu scopul de a reduce timpul de lucru, în scopul de a menține 

nivelurile de ocupare  (UK0811029I). Cu toate acestea, începând cu anul 2009, este prea devreme 

pentru a identifica orice tendințe concrete. 

  

 

Principalii actori  

 

Sindicatele  

 

Mișcarea sindicală a scăzut considerabil în Marea Britanie, fiind de 56,3% în 1980. În ciuda creșterilor 

ocazionale mici ale statutului de membru din anul 1997, statisticile din  ultimul deceniu ar sugera 

faptul că densitatea sindicatelor a ajuns unul dintre cele mai scazute niveluri sale la puțin sub 30%. O 

diferență mare în ratele de densitate sindicală este evidentă între sectoarele public și privat. Începând 

din 2008, densitatea sindicală în sectorul privat a fost de 16,1%, în timp ce a ajuns la 59% în sectorul 

public (Departamentul pentru Afaceri, Întreprinderi și Reforma Obligatorie, 2008).  

 

Sindicatele din Marea Britanie sunt organizate atât pe orizontală cât și pe verticală, cu organizarea 

anumitor profesii/ocupații, cum ar fi profesorii, altele se organizează în anumite industrii, în timp ce 

câteva operează în anumite ocietăți. Singura Confederaţie Sindicală din Marea Britanie este TUC. 

Există 6, 471,030 membri în sindicatele afiliate TUC, in scadere de la un maxim de 12,172,508 

membri în 1980. Cu toate acestea, TUC nu încheie sau nu are competența de a încheia acorduri 

colective la orice nivel. Ca răspuns la cifrele de aderare în scădere, sindicatele din Marea Britanie s-au 

implicat în numeroase fuziuni in ultimii ani. În 2008, existau 167 de sindicate în Marea Britanie - 

aceasta a fost in scadere de la 238 de sindicate în 1998 și 326 în 1988. În 2007, sindicatele Amicus și 

Uniunea Generală a Lucrătorilor în Transporturi (TGWU) au fuzionat pentru a forma Uniunea Unite 

(Unite). Acesta este cel mai mare sindicat din Marea Britanie, cu aproximativ 1,900,000 muncitori. 

Cel mai mare sindicat din sectorul public este Unison, care are un număr de 1,344,000 de persoane și 

organizează lucrătorii din toate domeniile sectorului public.  

Patronatele  

 

TUC este paralelă pe partea angajatorilor cu Confederația Industriei Britanice (CBI). Ca și TUC, CBI 

nu are mandatul de a negocia colectiv și de a fi legat de filialele sale. În general, CBI reprezintă mari 

companii din sectorul privat și este privită de către guvern ca principal interlocutor cu mediul de 

afaceri. Membrii săi cuprind societăți individuale (în prezent, aproximativ 3.000) și asociațiile 

profesionale (în jurul valorii de 150). Având în vedere natura în mare măsură descentralizată a 

relațiilor de muncă din Marea Britanie, rolul organizațiilor patronale în relațiile țării industriale nu este 

deschis proeminent. Rolul lor în negocierea colectivă a scăzut, în special în anii 1980, când multe 

acorduri sectoriale naționale existente la nivel sectorial au încetat să funcționeze și companiile au 

început să negocieze cu sindicatele la nivelurile inferioare. Unele organizații au fost desființate, în 

timp ce altele au oprit încercarea de a reglementa condițiile de muncă. Organizațiie patronale care se 
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angajează în afacerile sociale și de ocupare sunt Federația Angajatorilor în Inginerie "(FEE) și 

Asociația Guvernamentală locală (LGA). Densitatea organizațiilor patronale din Marea Britanie este 

de aproximativ 40%.  

 

 

Relaţii de muncă  

Negocierea colectivă  

 

În Marea Britanie, nivelul principal pentru stabilirea salarizării şi a timpului de lucru este la nivel de 

companie sau de fabrică în sectorul privat. În zonele din sectorul public - şi într-o mică parte a 

sectorului privat - se încheie acorduri la nivel sectorial. În Marea Britanie nu există acorduri naţionale 

intersectoriale şi nici nu există o tradiţie în acest sens, în afară de o perioadă foarte scurtă, din anii ‘70. 

În 2008, rata de cuprindere privind acordurile colective în Marea Britanie a fost de 34,6%. Există o 

discrepanţă mare între cifrele pentru sectoarele public şi privat, gradul de acoperire privind negocierea 

colectivă pentru sectorul public ajungând la 72% în 2008, comparativ cu 20% pentru sectorul privat 

(Departamentul pentru Afaceri, Întreprinderi şi Reforma de reglementare, 2008). 

 

Comparativ cu alte ţări vest-europene, Marea Britanie este remarcabilă pentru natura dezorganizată a 

nivelurilor sale de negociere colectivă şi pentru lipsa de suport juridic şi de promovare a acordurilor 

colective. În conformitate cu tradiţia Marii Britanii, acordurile colective sunt instrumente voluntare 

care sunt "obligatorii doar în baza bunei credinţe". Cu toate acestea, condiţiile acordurilor colective 

sunt în mod normal incluse în contractele individuale de muncă, care sunt legal aplicabile. Acordurile 

colective nu sunt niciodată ulterior extinse prin lege, şi nu există mecanisme voluntare de extindere a 

acordurilor colective. Mai mult decât atât nu există în Marea Britanie mecanisme formale de 

coordonare a nivelurilor de negociere a salariilor. Cu toate acestea, în practică, sindicatele din diferite 

companii şi sectoare fac deseori schimb de informaţii, iar acordurile din anumite companii şi sectoare 

acţionează adesea ca elemente de referinţă informale pentru negociatorii din alte domenii. 

 

Negocierea colectivă în Marea Britanie a devenit mult mai descentralizată începând cu anii ‘70 şi ‘80. 

În această perioadă, multe companii din sectorul privat au abandonat acordurile sectorale, negocierea 

colectivă devenind, de asemenea, mai descentralizată în sectorul public. Potrivit unui studiu (Visser, 

2004), gradul de centralizare a negocierilor în Marea Britanie se ridică la doar 13%. 

 

Alte aspecte în acordurile colective  

 

Acordurile colective privind alte aspecte în afară de salarizare şi timpul de lucru nu sunt larg 

răspândite. În timp ce educaţia şi formarea profesională este puternic dezvoltată în anumite sectoare 

profesionale şi tehnice, în altele a fost slab dezvoltată în cursul timpului. Încercări recente au fost 

făcute pentru reglementarea formării profesionale prin intermediul Calificărilor Profesionale 

Naţionale, acestea fiind completate prin demersuri suplimentare pentru a stabili rute de învăţare 

continuă - în special prin iniţiativa "universitate pentru industrie”. Cu toate acestea mare parte din 

furnizarea de formare de competenţe este descentralizată către Consiliile de Calificări Sectoriale 

(SSC), care au fost înfiinţate de curând. În prezent există 25 de SSC-uri în Marea Britanie; toate 

consiliile sunt organizaţii independente, conduse de angajatori, fiecare acoperind o zonă specifică a 

Marii Britanii. 

Conflictele de muncă  
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Seviciul Consultativ, de Conciliere şi Arbitraj (ACAS) reprezintă principalul organism implicat în 

conciliere şi arbitraj în Marea Britanie. Este un organism autonom, tripartit, înfiinţat prin lege, al cărui 

obiectiv este să îmbunătăţească relaţiile de muncă. Cea mai mare parte a activităţii ACAS constă în 

concilierea individuală. Numărul de litigii individuale şi cazuri în justiţie pe tema ocupării a crescut 

considerabil în Marea Britanie în deceniul trecut. Arbitrajul reprezintă o parte relativ mică din 

activitatea sa, în special datorită faptului că nu are puteri de a arbitra fără consimţământul ambelor 

părţi. Arbitrajul nu este nici obligatoriu, nici obligatoriu din punct de vedere juridic.  

 

Ultimele statistici oficiale disponibile arată faptul că într-o perioadă de 12 luni până în octombrie 2008 

au fost înregistrate aproximativ 147 de întreruperi de activitate, la care au luat parte 677.000 de 

lucrători şi în cadrul cărora au fost pierdute 837.700 de zile lucrătoare. Aceasta reprezintă o scădere 

faţă de cifrele corespunzătoare perioadei de 12 luni până în octombrie 2007, în care au fost înregistrate 

210 întreruperi, care au implicat 878.000 de lucrători şi au însemnat 989.000 de zile lucrătoare 

pierdute. Aceste cifre sunt de asemenea scăzute din punct de vedere al evoluţiei istorice. În 1988 de 

exemplu au fost înregistrate 781 de întreruperi, la care au fost implicaţi 790.000 de lucrători şi au fost 

pierdute 3.702.000 de zile lucrătoare. 

 

Cifrele pentru acest an reprezintă şi un an tipic pentru această perioadă. Declinul general al 

conflictelor de muncă în Marea Britanie este probabil rezultatul scăderii numărului sindicatelor şi al 

legilor anti-sindicate din anii 1980 şi 1990.  

 

În 2008, au avut loc greve importante în Marea Britanie din cauza politicii guvernului privind 

reținerile salariale în sectorul public. Statistici mai complexte sunt disponibile pentru anul 2007 pentru 

sectoarele care au fost implicate în greve. În 2007, din 142 de întreruperi înregistrate, 55 au fost în 

sectorul transporturilor, depozitare și comunicații, în timp ce 21 au avut loc în sectorul educației, iar 20 

au fost înregistrate în administrația publică, apărare și sectorul securităţii sociale, făcând acestea să fie 

cele mai afectate trei sectoare de greve din cursul anului. Aceste sectoare au fost, de asemenea, cel mai 

grav afectate din punct de vedere zile lucratoare pierdute și lucrătorilor implicați (Oficiul Național de 

Statistică, 2008a). 

Consultări tripartite  

 

Datorită tradiției bazate pe voluntariat din Marea Britanie, consultările politice au fost mai puțin 

frecvente și în prezent, există câteva mecanisme formale sau forumuri pentru consultările tripartite 

în această țară. Din 1962, există un Consiliu Naţional tripartit pentru Dezvoltare Economică, în care 

guvernul și partenerii sociali din Marea Britanie au discutat politica economică, cu toate acestea, 

acesta a fost desființat în 1992. Spre sfârșitul anilor 1970, consultările între guvern, patronate și 

sindicate au cunoscut o creștere în importanță. Cu toate acestea, guvernul Thatcher, care a fost ales în 

1979, a încercat să elimine orice forme de corporatism. De atunci, tripartitismul sau corporatismul nu a 

fost re-introdus pe o bază globală sau formală. Cu toate acestea, partenerii sociali din Marea Britanie 

sunt consultaţi periodic, ad-hoc, de către autoritățile publice cu privire la direcția politicilor publice în 

țară şi sunt, de asemenea, reprezentaţi în de comitete tripartite. De exemplu, partenerii sociali sunt 

reprezentați în Comisia privind salariile mici (LPC), o organizație independentă din Marea Britanie 

organism care emite recomandări pentru creșterea salariului minim național. Consiliul LPC este format 

din nouă membri - trei reprezentanți ai sindicatelor, trei reprezentanți ai patronatelor și trei experți pe 

relații de muncă. La nivel sectorial, partenerii sociali din Marea Britanie sunt implicaţi în SSC care 

vizează să îmbunătățească competențele lucrătorilor din Marea Britanie.  
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Reprezentarea la locul de muncă  

 

În mod tradițional, nu au existat comitete consultative ale lucrătorilor în Marea Britanie. În 

conformitate cu tradiția voluntaristă, reprezentarea la locul de muncă a fost realizată exclusiv prin 

prezența sindicatelor la locul de muncă și nu a fost consacrată prin lege. Așa cum a fost menționat 

anterior, o scădere considerabilă a avut loc în ceea ce priveşte prezența și puterea sindicatelor în Marea 

Britanie în ultimii 25 de ani. În 2008, 46,6% din locurile de muncă au avut un fel de reprezentare 

sindicală (Departamentul pentru Reformă în Afaceri, Întreprinderi și de reglementare, 2008). Directiva 

UE din 2002 privind informarea şi consultarea (Directiva 2002/14/CE) a fost implementată în Marea 

Britanie în 2004 ca Regulament pentru informarea și consultarea angajaților. Regulamentul prevede 

proceduri legale pentru reprezentarea la locul de muncă și menţionează că întreprinderile cu 50 sau 

mai mulți angajați trebuie să aibă un organism pentru informarea și consultarea salariaților. 

Drepturile angajaţilor  

Drepturile angajaţilor sunt aplicate în Marea Britanie printr-o varietate de mecanisme. În primul rând, 

angajaţii au acces la tribunalele de muncă care stabilesc dacă drepturile angajaţilor au fost încălcate. 

Sindicatele sunt responsabile cu monitorizarea acordurilor collective, iar dreptul sindicatelor de a face 

grevă este decis de tribunalele civile din Marea Britanie. Condiţiile privind sănătatea şi securitatea la 

locul de muncă sunt monitrizate de Organismul britanic pentru Sănătate şi Securitate (HSE), iar 

conformitatea cu salariul minim este monitorizată de Departamentul naţional pentru Venituri şi Vămi 

(HMRC). 

 

 

 

 

 

Olanda:  

Relaţii de muncă   

Negociere colectivă 

Deşi negocierea colectivă este organizată din ce în ce mai mult la un nivel descentralizat la nivel 

sectorial şi de companie, nivelul naţional are un rol de coordonare important prin acorduri centrale 

care sunt încheiate în cadrul Fundaţiei Muncii (Stichting van de Arbeid, STAR) (a se vedea secţiunea 

privind „Concertarea tripartită”).  

Un acord naţional este încheiat sub forma unei recomandări. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care 

recomandarea nu este urmată în linii mari, acordul nu trebuie anulat imediat. De exemplu, s-a convenit 

ca acordul naţional din 2003 să nu majoreze salariile.  

Nivelul sectorial este nivelul primar la care organizaţiile patronale şi sindicatele se întâlnesc pentru 

negocieri. În 2004, 174 de acorduri colective au fost încheiate la acest nivel; acordurile sectoriale pot 

fi acorduri cadru, prevederile detaliate fiind negociate la nivelul companiei. Unele acorduri cadru fac 

distincţia între prevederile de la care nu sunt permise abateri la un nivel inferior şi acele prevederi de 

la care sunt permise abateri. Aceste abateri de nivel inferior sunt posibile doar pe baza unei înţelegeri 

cu sindicatele sau, din ce în ce mai des, cu comitetele de întreprinderi.    

În 2005, negocierea colectivă a întâmpinat dificultăţi din cauza unui pachet de măsuri stricte de 

austeritate agreat în aşa-numitul „acord de toamnă” din 2004, încheiat între guvern şi partenerii sociali 

(NL0411102F). Cu toate acestea, după trei ani de moderaţie salarială, salariile agreate în mod colectiv 

au arătat o uşoară tendinţă ascendentă.  

Gradul de acoperire a negocierii colective  

Negocierea colectivă este prezentă în cea mai mare parte a Olandei. Doar 19% din angajaţi nu intră 

sub incidenţa unui acord colectiv. Doar în sectorul privat, această cifră este de aproximativ 21%. 

Aceste procente nu au mai crescut în perioada 2000–2004. 

http://www.stvda.nl/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/11/feature/NL0411102F.htm
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Extinderea aplicării acordurilor colective  

În multe sectoare, aplicarea acordului este, la solicitarea partenerilor sociali respectivi, extinsă la toţi 

angajaţii de către Ministerul Afacerilor Sociale şi al Ocupării Forţei de Muncă (Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, SZW). Acest fapt adaugă în jur de şapte sau opt procente la rata de 

acoperire a acordurilor colective.  

Extinderea aplicării acordurilor colective este reglementată în Actul din 1937 privind Extinderea 

Administrativă şi non-Extinderea Acordurilor Colective de Muncă (AVV). Scopul actului este acela de 

a împiedica angajatorii care nu sunt membri ai asociaţiei semnatare să stipuleze condiţii de ocupare a 

forţei de muncă sub nivelul sectorial agreat în mod colectiv. Procedura pentru extinderea acordurilor 

colective se bazează pe următoarele principii: 

 O solicitare trebuie făcută de una sau mai multe părţi semnatare;  

 Extinderea se aplică tuturor angajaţilor şi angajatorilor dintr-un anumit sector; 

 Cerinţa minimă de extindere este aceea că acordul trebuie să acopere cel puţin 55% din 

angajaţii relevanţi.  

Extinderea trebuie aprobată de inspectoratul SZW (afaceri sociale şi ocuparea forţei de muncă). 

Există alte mecanisme voluntare de extindere/aplicare a termenilor acordurilor colective? 

Unele companii „urmează” alte acorduri în mod voluntar, dar aceasta nu este o practică extinsă.  

Acordurile colective au efecte juridice pentru membrii sindicatelor care sunt părţi la acord. Acelaşi 

lucru este valabil şi pentru angajator sau pentru organizaţia patronală care este parte la acord. 

Angajatorul (organizaţia) este obligat/ă să ofere aceleaşi condiţii angajaţilor care nu sunt membri ai 

unui sindicat. Angajaţii non-organizaţi nu sunt nevoiţi să accepte termenii unui acord colectiv; în 

general, procedează astfel fără excepţie.  

Coordonarea negocierii 

Deocamdată, nu există un mecanism strict de coordonare, deşi federaţiile de obicei publică  un procent 

al „lăţimii benzii” (sau alternativ un maximum) pentru următoarea rundă de negocieri. Trebuie 

menţionat faptul că încă din 1982, Olanda a fost caracterizată de solicitări relativ modeste ale 

sindicatelor.   

Care sunt principalele tendinţe privind negocierea colectivă, centralizarea sau decentralizarea? 

Există o decentralizare, dar are loc mai degrabă treptat. Numărul acordurilor la nivel de companii 

creşte, dar sectorul rămâne nivelul de negociere dominant. În cadrul acordurilor sectoriale existente, 

centralizarea are două forme.  

 O formă a centralizării este legată de crearea de diferite niveluri în cadrul acordului (sectorial). 

De exemplu, nivelul A este fix pentru toate părţile obligate prin acord, nivelul B permite 

abateri cu condiţia ca părţile contractante să-si dea permisiunea şi nivelul C permite abateri 

fără ca permisiunea din partea părţilor să fie necesară, dar pe baza acordului comitetului de 

întreprinderi la nivelul companiei. Nivelul A vizează salariul şi timpul de lucru, iar nivelul C se 

ocupă de aranjamentele detaliate privind timpul de lucru.  

 În a doua formă, nu există niveluri diferite, dar aranjamentele (în special timpul de lucru) 

permit abateri la nivelul companiei atunci când sunt agreate de comitetul de întreprinderi.  

O a treia formă de decentralizare există atât în acordurile sectoriale cât şi în cele de la nivelul 

companiilor. Un număr din ce în ce mai mare de acorduri permite, în anumite limite, alegerile 

individuale. Aceste acorduri sunt denumite acorduri de tip „restaurant cu autoservire” sau „à la carte” 

care oferă angajaţilor opţiunea de a negocia un număr limitat de termeni şi condiţii oferindu-le astfel o 

posibilitate mai mare de a-şi alege proprii termeni şi condiţii.  

Alte aspecte legate de acordurile colective  

Ce alte aspecte sunt de mare importanţă pe agenda de lucru privind negocierea colectivă (ex stres, 

hărţuire)? 

Pe lângă aspectele principale privind timpul de lucru şi salariul, următoarele aspecte au o mare 

importanţă în agenda de lucru a negocierii colective: 

 Munca şi îngrijirea; 

 Ocuparea forţei de muncă; 

http://home.szw.nl/index.cfm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGTIME.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PAY.htm
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 Salariul variabil; 

 Condiţiile de lucru (inclusiv stres la locul de muncă). 

Aceste aspecte au câştigat importanţă în ultimul deceniu aşa cum arată şi rapoartele bianuale ale 

Inspectoratului de Muncă (Arbeidsinspectie) privind negocierea colectivă. Există doi factori care 

sporesc posibilitatea ca aceste aspecte să câştige o importanţă şi mai mare: 

 Ideea de a lega procedurile de concediere (inclusiv acordarea unui permis de concediere) de 

valoarea instruirii şi educării pe care un angajat o primeşte de la angajator; 

 Criza financiară: angajatorii poate solicita guvernului compensaţii pentru finanţarea unei 

reduceri temporare a programului de lucru pentru angajaţi pentru a trece peste recesiunea 

economică. Una dintre condiţii este ca acest timp suplimentar să fie folosit pentru instruire şi 

educaţie.  

Într-o măsură mai mare, egalitatea între sexe este abordată în negocierea colectivă. Principala 

problemă în această privinţă este plata egală. Discriminarea între sexe există într-un procent de 

aproape 19% din care şapte procente nu pot fi explicate de alţi factori (a se vedea secţiunea privind 

„Evoluţia remuneraţiei şi a programului de lucru). Multe acorduri stipulează că angajatorii ar trebui să 

încerce să închidă această discriminare salarială între sexe.  

Conflict de muncă  

Frecvenţa grevelor 

Conform standardelor internaţionale, frecvenţa grevelor în Olanda este în mod tradiţional foarte 

scăzută. O excepţie recentă a fost în 2002, când au avut loc greve în sectorul public, dar chiar şi atunci, 

cifrele au fost modeste dintr-o perspectivă comparativă (NL0301105F). Nu există nici un semn că 

acest climat paşnic se va schimba în viitorul apropiat.  

Sectoare implicate 

În perioada 2003–2008, principalele sectoare lovite de mișcarea grevistă au fost industria şi 

construcţia, serviciile comerciale şi transportul şi comunicaţiile. Uneori, sectorul public şi sectorul 

non-profit (îngrijirea sănătăţii şi educaţia) ar putea vedea conflictele de muncă la scară largă conform 

standardelor olandeze.  

Principalele motive ale acţiunii colective  

Principalele motive pentru acţiunea colectivă citate de CBS sunt ‘alţii’ şi ‘acordul colectiv’. În 

practică, principala problemă o reprezintă remuneraţia. Uneori, grevele apar ca rezultat al planurilor de 

restructurare şi a concedierilor colective.  

 

Soluţionare şi mecanisme de arbitraj 

În marea majoritatea a cazurilor, conflictele sunt soluţionate de înşişi partenerii de negociere. Doar în 

cazuri excepţionale, mediatorii au un rol. Uneori, angajatorii apelează la tribunal în încercarea (parţială 

sau totală) de a opri conflictul de muncă.  

Concertare tripartită  

Cel mai important organism tripartit este Consiliul Social şi Economic (Sociaal Economische Raad, 

SER). Numărul membrilor acestuia este împărţit în mod egal între reprezentanţii angajatului (cele trei 

confederaţii de sindicate principale), reprezentanţii angajatorului (cele trei confederații patronale 

principale) şi membrii independenţi desemnaţi de guvern.   

În acest caz, trebuie menţionată asociaţia bipartită STAR care are un număr egal de membri din cadrul 

federaţiilor de parteneri sociali. STAR nu are puteri legislative, dar recomandările acesteia au o 

importanţă destul de mare pentru sindicatele şi angajatorii care sunt reprezentaţi de confederaţiile lor 

în cadrul STAR. Mai mult, în mai multe cazuri, legislatorul a luat acordurile încheiate în cadrul STAR 

(şi uneori în cadrul SER) ca bază pentru legislaţie. Exemplele ar fi Actul din 1999 privind flexibilitatea 

şi securitatea şi Actul din 2007 privind programul de lucru.  

Principalele rezultate ale cooperării tripartite  

Toate aspectele sociale şi economice principale majore sunt acoperite de SER, incluzând participarea 

lucrătorilor, piaţa muncii, inovația, mediul şi securitatea socială. În ceea ce priveşte principalele 

aspecte, SER are autoritate deplină. Acest lucru ar putea duce la un fel de proto-legislaţie: de exemplu, 

http://www.arbeidsinspectie.nl/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/01/feature/NL0301105F.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/RESTRUCTURING.htm
http://www.ser.nl/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SOCIALSECURITY.htm
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atât Legea privind timpul de lucru cât şi Legea privind flexibilitatea şi securitatea sunt strâns modelate 

pe recomandările făcute de SER. 

Reprezentarea angajaților la locul de muncă  

Care sunt principalele canale ale reprezentării angajatului la nivelul locului de muncă cu privire la 

incidenţa, componenţa sau competenţele acestor organisme?  

Principalul canal pentru reprezentarea angajatului este comitetul de întreprinderi (Ondernemingsraad). 

Sistemul se ghidează după o filozofie dualistă. Pe de o parte, comitetul trebuie să reprezinte interesele 

tuturor angajaţilor. Pe de altă parte, este obligată prin lege să acţioneze în interesul companiei în 

general.   

Actul Comitetelor de Întreprinderi din Olanda datează din anul 1950, dar a suferit modificări şi a fost 

prelungit de mai multe ori. În întreprinderile mai mici, mini comitete de întreprinderi pot fi înfiinţate. 

Comitetele de întreprinderi sunt alcătuite doar din angajaţi, iar membrii acestuia sunt aleşi de către toţi 

angajaţii. Conform standardelor internaţionale, acestea au drepturi extinse în ceea ce priveşte o 

varietate de aspecte, incluzând toate deciziile strategice importante ale companiei.  

Atitudinea managerilor faţă de comitetul de întreprinderi este în general pozitivă şi această formă de 

participare indirectă a devenit un fapt acceptat în sistemul de activităţi comerciale. Comitetele de 

întreprinderi au dreptul la iniţiativă, dreptul de a oferi consultare şi dreptul de a-şi da consimţământul 

asupra multor aspecte privind resursele umane precum timpul de lucru, regulile privind concediile, 

planurile de pensionare şi instruire. Acestea au, de asemenea, drepturi extinse la informaţii.  

Fiecare companie cu cel puţin 50 de angajaţi este obligată să înfiinţeze un comitet de întreprinderi cu o 

serie de drepturi la informaţii şi consultare. În 2005, 76% din aceste companii au înfiinţat un comitet 

de întreprinderi (Engelen and Kemper, 2006). Angajaţii şi sindicatele pot apela la tribunal pentru a 

forţa angajatorii să înfiinţeze un comitet de întreprinderi; totuşi, în practică, acest lucru se întâmplă 

destul de rar.  

Încă din 1979, comitetul de întreprinderi este un organism care aparţine doar angajaţilor şi este ales de 

forţa de lucru. O mare parte a membrilor din comitetul de întreprinderi au legături cu sindicatele (65% 

sunt membri de sindicat). În plus, companiile care au între 10 şi 50 de angajaţi trebuie să înfiinţeze o 

delegaţie a personalului care este un organism cu un set de puteri mai limitat decât comitetul de 

întreprinderi în cazul în care majoritatea angajaţilor solicită acest lucru. Aceste companii mici sunt, în 

orice caz, obligate să organizeze o întâlnire a personalului de două pe an.  

Reglementarea comitetelor de întreprinderi este codificată de Legea privind comitetele de întreprinderi 

(Wet op de ondernemingsraden). 

Reprezentarea angajatului la nivel de conducere  

Într-un sens strict, Olanda nu are angajaţi care să fie reprezentanţi la nivelul de conducere – de 

exemplu, lucrător ales să reprezinte interesele angajaţilor. Există un model de guvernanţă dualist 

pentru companiile mari distingând directori executivi şi non-executivi la diferite niveluri. Comitetele 

de întreprinderi pot numi candidaţi pentru calitatea de membru în consiliul de supraveghere. Un drept 

sporit de a numi candidaţi se aplică unui maxim de o treime din membri. Astfel, consiliul de 

supraveghere este obligat să accepte aceste numiri. În general, comitetele de întreprinderi nu sunt 

foarte active în această privinţă şi, astfel, înţelesul practic al acestei reguli de numire este limitat.   

Sistemul mai prevede de asemenea faptul că un consiliu de supraveghere trebuie să cântărească 

diferite interese precum cele ale acţionarilor, ale lucrătorilor şi ale companiei în general. Acest lucru 

înseamnă că, deşi legea le oferă atât acţionarilor cât şi comitetelor de întreprinderi o poziţie puternică 

în numirea de supraveghetori, nefiind nevoie ca cei numiţi să servească interesele partizane în consiliu.  

Drepturile angajatului  

Care sunt principalele instituţii şi mecanisme care să asigure punerea în aplicare a drepturilor 

angajatului (adică tribunalul muncii, inspectoratele de muncă)  

În Olanda, nu există nici un tribunal al muncii specializat. Cu toate acestea, există diferite mecanisme 

implementate care asigură punerea în aplicare a drepturilor angajatului, în funcţie de problemă: 

 Cu privire la problemele individuale, angajaţii individuali au dreptul de a apela la instanţă;  

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYEEREPRESENTATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/INFORMATIONANDCONSULTATION.htm
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 Atunci când o problemă este acoperită de un acord colectiv, sindicatele pot de asemenea să 

apeleze la instanţă;  

 Cu privire la problemele comitetului de întreprinderi, comitetul de întreprinderi poate merge în 

instanţă. Problemele strategice (precum fuziunile, restructurările sau investițiile) sunt rezolvate 

de o instanţă specializată  – Camera Întreprinderilor a Curţii de Apel din Amsterdam); 

 Anumite probleme (precum salariile minime, timpul de lucru şi condiţiile de lucru) sunt 

monitorizate de Inspectoratul de Muncă care poate aplica amenzi angajatorilor; 

  Probleme privind discriminarea (legată de sex, rasă sau dizabilităţi) pot fi înaintate curţii de 

instanţă, dar pot fi de asemenea înaintate Comisiei de tratament egal (Commissie Gelijke 

Behandeling, CGB), care oricum are doar dreptul de a emite o opinie.  

Principalii participanți 

Sindicate 

Densitatea sindicală 

Între 20% şi 25% dintre angajaţi sunt membri ai sindicatelor. Deşi în trecut, numărul membrilor era 

mult mai ridicat decât acest nivel, scăderea ratei densităţii a fost mică în ultimul deceniu. Cu toate 

acestea,  îmbătrânirea membrilor din sindicat ar putea ridica probleme pentru sindicate în viitor.  

Principalele organizaţii sindicale  

În Olanda, există trei confederaţii sindicale principale.  

Federaţia Olandeză a Sindicatelor (Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV) este cea mai mare 

structură sindicală având aproximativ 15 sindicate afiliate. Cel mai mare sindicat afiliat la FNV îl 

constituie Sindicatele Aliate (FNV Bondgenoten) care este rezultatul unei fuziuni a sindicatelor din 

industrie, transport, agricultură și servicii. În 2004, FNV Bondgenoten avea aproximativ 465.000 de 

membri. Sindicatul funcţionarilor publici, Abvakabo FNV, este un alt sindicat relativ mare cu 

aproximativ 360.000 de membri. În total, sindicatele afiliate la FNV organizează aproximativ 1.2 

milioane de angajaţi.  

Federaţia FNV a fost înfiinţată în 1976 ca urmare a unei fuziuni între confederaţiile socialiste şi 

catolice. Sindicatele, şi nu confederaţiile, poartă negocierile colective; confederaţia doar coordonează 

procesul de negociere. FNV este în principal responsabilă de problemele care depăăesc limitele 

sectoarelor individuale ale economiei, precum consultarea cu guvernul şi cu angajaţii.  

A doua cea mai mare confederaţie de sindicate este Federaţia Sindicatelor Creştine (Christelijk 

Nationaal Vakverbond, CNV) care are 11 sindicate afiliate care lucrează în diverse sectoare precum 

producție, transport, apărare, servicii, sectorul public, educaţie şi îngrijirea sănătăţii. În total, 

sindicatele afiliate au aproximativ 360.000 de membri.  CNV încă se descrie ca fiind un sindicat 

creștin provenind dintr-o tradiție a sindicalismului protestant şi o afiliere la Recursul Democratic 

(Christen Democratisch Appèl, CDA). 

Federația Personalului Managerial şi Profesional (Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, 

MHP) este cea de-a treia mare federaţie de sindicate având în jur de 175.000 de angajaţi afiliaţi. MHP 

a fost înfiinţată în 1974 cu scopul de reprezenta personalul senior care se confruntă cu cereri din ce în 

ce mai mari la locul de muncă. În prezent, MHP se ocupă de asemenea de lucrători, dar la o scară 

redusă.  

Există şi un număr de sindicate mici care nu sunt afiliate la aceste trei mari confederaţii.  

 

 

Evoluția principalelor sindicate   

O evoluție majoră a sindicatelor nu a mai avut loc de la sfârșitul anului 1990. În 2008, Asociația 

Olandeză a Persoanelor în Vârstă  (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ANBO) s-a alăturat 

federației FNV. 

Organizații patronale  

Densitatea organizațiilor patronale  

Nu există date oficiale privind densitatea organizațiilor patronale, dar nivelurile de densitate par a fi 

stabile și destul de ridicate.   

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISCRIMINATION.htm
http://www.cgb.nl/
http://www.fnv.nl/
http://www.fnvbondgenoten.nl/
http://www.abvakabofnv.nl/
http://www.cnv.nl/
http://www.cda.nl/
http://www.vakcentralemhp.nl/home.asp
http://www.anbo.nl/default2.asp
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Principalele organizații patronale 

Confederația Industriei și a Angajatorilor din Olanda (Vereniging van Nederlandse Ondernemingen-

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, VNO-NCW) este rezultatul mai multor fuziuni în ultimele 

trei decenii. În prezent, este singura confederație din industrie și servicii și cuprinde, în mod direct, 

aproximativ 180 de organizații sectoriale și sucursale și, în mod indirect, aproximativ 115.000 de 

companii afiliate. Majoritatea companiilor mari din țară sunt membri direcți ai confederației VNO-

NCW. Aceste companii au adesea o tradiție de negociere colectivă la nivelul companiei.  

Angajatorii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (SMEs) sunt organizate în Federația Olandeză 

a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Midden- en Kleinbedrijf Nederland, MKB-Nederland). MKB are 

125 de asociații sectoriale printre membrii săi, precum și aproximativ 400 de asociații regionale. 

Aceasta reprezintă în mod indirect interesele a aproximativ 175.000 de întreprinderi mici și mijlocii 

(definite în mod general ca fiind companii cu un număr mai mic de 100 de angajați).  

Asociațiile de sectoare care sunt un amestec de companii mari și întreprinderi mici și mijlocii pot fi 

membri atât ai federației MKB-Nederland cât și ai confederației VNO-NCW. 

Angajatorii din sectorul agricol sunt reprezentați de Federația Olandeză de Agricultură și Horticultură 

(Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, LTO Nederland).  

Evoluția principalelor organizații patronale   

Organizațiile patronale au o poziție puternică și adesea unificată în dezbaterile politice. Acestea se 

întâlnesc în cadrul Consiliului Asociațiilor Centrale ale Angajatorilor (Raad van Centrale 

Ondernemingsorganisaties) pentru a stabili puncte de vedere comune. În 2005, cele mai influente două 

organizații, VNO-NCW și MKB-Olanda s-au gândit chiar la o alianță organizațională. Nici o 

modificare nu a mai fost introdusă în ultimele decenii cu privire la regulile de adeziune.  

http://www.vno-ncw.nl/index.html
http://www.mkb.nl/
http://www.lto.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=412940
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Norvegia:  

Relații de muncă   

Negociere colectivă  

Forma dominantă de negociere colectivă în Norvegia este un sistem dualist de negocieri în care 

acordurile naționale sunt completate de negocieri și acorduri la nivel de întreprindere. Acordurile 

naționale sunt acorduri bianuale, dar remunerația constituie obiectul negocierilor în anii următori. 

Toate acordurile existente s-au derulat din 2008 până în 2010. Acordurile colective bianuale sunt în 

mod normal supuse votului membrilor sindicatelor, precum și a angajatorilor.  

Parametri juridici 

Actul privind conflictele sociale (Arbeidstvistloven) include reguli de mediere și reglementează 

instituții precum Oficiul Statului Mediator și al Tribunalului muncii (Arbeidsretten). Sectorul public 

este acoperit de Actul privind conflictele de muncă în serviciul public (Tjenestetvistloven). Se recurge 

la arbitrajul obligatoriu ad hoc pentru a finaliza negocierile salariale nesoluționate prin punerea în 

aplicare a unei obligații de pace și a unui arbitraj cu efecte juridice. Această metodă este limitată la 

situațiile în care conflictele de muncă sunt considerate ca fiind dăunătoare sănătății și securității.   

Negocierile colective naționale din sectorul privat pot fi realizate ca negocieri între principalele 

confederații – în care mai multe acorduri sunt renegociate colectiv – sau la nivel de sector în care 

fiecare acord național este negociat separat. Negocierea salarială din 2008 a fost realizată ca negociere 

națională – cu alte cuvinte, toate acordurile din cadrul zonei acordului LO-NHO au fost negociate 

împreună. Cu toate acestea, în 2002, 2004 și 2006, negocierea a fost realizată la nivel de sector, deși cu 

un grad mare de coordonare. În așa-numitele negocieri intermediare în care doar ratele de salarizare 

sunt reglementate, acordurile sunt negociate întotdeauna în mod colectiv. În mod similar, în sectoarele 

statale și municipale, cartelurile negociază în numele sindicatelor membre ale confederației. Există o 

obligație de pace în perioada dintre negocierile salariale anuale, iar această obligația de a nu declanșa o 

grevă sau alte conflicte de muncă este respectată aproape fără excepții.  

Acordurile colective naționale reglementează un număr de probleme legate de remunerație (precum 

majorări generale de salariu, rate de salarizare minime sau normale, ore suplimentare sau compensarea 

lucrului în ture), orele de lucru, precum și alte drepturi. Pensiile ocupaționale pot fi reglementate în 

cadrul acordurilor colective, dar în sectorul privat, aceste tipuri de aranjamente nu fac parte de regulă 

din acordurile la nivel sectorial, dar pensiile sunt uneori reglementate prin acorduri la nivelul 

companiei. Drepturile la securitatea socială legate de plata concediului medical și a concediului de 

paternitate, de exemplu, sunt în principal reglementate de lege. Mai mult, un număr de probleme legate 

de procedurile privind acordurile, drepturile și obligațiile contractuale ale părților implicate, co-

determinarea angajatului și participarea sunt reglementate în așa-numitele Acorduri de Bază 

(hovedavtaler) între principalele confederații. Aceste acorduri se derulează pe o perioada de trei ani și 

reglementează relațiile de muncă și cooperarea într-un sens mai larg.  

Acordurile la nivelul întreprinderii sunt subordonate acordurilor naționale și astfel nu pot contrazice 

prevederile acordurilor naționale. Cu toate acestea, în multe părți din sectorul privat și nu în ultimul 

rând, în industriile prelucrătoare, nivelul companiei constituie un spațiu de negociere important. În 

industriile în care așa-numitele acorduri privind salariul minim domină, negocierea la nivelul 

companiei este stabilită ca o precondiție. Părțile implicate în negocierea la nivel național sunt de acord 

că aceste negocieri ar trebui purtate pe baza a patru criterii stabilite: profitabilitate, productivitate, 

perspective și competitivitate. Negocierea la nivelul companiei este purtată în cadrul unei obligații de 

pace – aceea că părțile nu pot recurge la nici un fel de acțiune industrială. Acordurile au efecte 

juridice, iar încălcarea acordurilor poate fi sesizată Tribunalului Muncii de către părțile implicate în 

acord. 

Gradul de acoperire a acordurilor colective 

Nu există cifre disponibile privind rata de acoperire a acordurilor colective în viața profesională din 

Norvegia. Conform unor sondaje făcute în rândul lucrătorilor, s-a estimat un grad total de acoperire a 

acordurilor colective de aproximativ 74%, dar aceste sondaje tind să exagereze gradul de acoperire 

real din sectorul privat. Estimările bazate pe statistici ale registrului sugerează că 50%–55% dintre 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PAY.htm
http://www.arbeidsretten.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=15
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/OVERTIME.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SHIFTWORK.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SHIFTWORK.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PARENTALLEAVE.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PARENTALLEAVE.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/CODETERMINATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/CODETERMINATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PARTICIPATION.htm
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angajații din sectorul privat sunt acoperiți de acorduri colective ceea ce implică o rată de acoperire a 

acordurilor de sub 70% (Nergaard and Stokke, 2006). 

Extinderea acordurilor colective  

În Norvegia nu există o tradiție de lungă durată conform căreia acordurile colective să fie general 

aplicabile. Cu toate acestea, din 1993, cadrul juridic a permis extinderea domeniului de aplicare a unor 

părți din acordurile naționale dacă devine evident că lucrătorii străini sunt supuși la condiții salariale și 

de muncă care sunt inferioare condițiilor normale în zona de acord relevantă a vieții profesionale din 

Norvegia. În lumina creșterii migrației forței de muncă din noile State Membre UE care s-au alăturat 

UE în mai 2004, principalele clauze ale acordurilor colective au devenit general aplicabile în mai 

multe industrii precum construcțiile și fabricarea de nave.  

Principalele mecanisme în coordonarea negocierii salariale  

O caracteristică importantă a negocierii colective din Norvegia o reprezintă tradiția îndelungată 

privind politica veniturilor sau cooperarea politică tripartită care este posibilă datorită rolului pe care îl 

joacă principalele confederații în negocierile salariale. Există un consens larg cu privire la principiile 

majore care se află la baza așa-numitului model comercial care stabilește tendințele privind stabilirea 

salariului care presupune că majorarea salarială din industriile cel mai expuse la competiția 

internațională asigură cadrul necesar creșterii salariale în alte sectoare de activitate economică, 

inclusiv sectorul public. În practică, o astfel de coordonare între industrii și sectoare este posibilă prin 

permiterea industriilor expuse să participe la negocierile salariale anuale asigurându-se că nici un 

acord nu este finalizat în celelalte sectoare până când nu este obținut un rezultat în industriile expuse. 

Modelul comercial care stabilește tendințele a fost supus unei dezbateri importante în ultimii ani. 

Acesta a dus la ajustările bazei pe care se calculează cadrul economic– de exemplu, prin includerea 

creșterii salariale în calcul atât pentru funcționari cât și pentru lucrători.  

Tendințe spre decentralizare 

Se poate invoca un argument conform căruia a existat o anumită tendință spre decentralizare în 

negocierile din Norvegia de-a lungul anilor, în special prin apariția negocierii la nivelul companiei în 

sectorul public. Cu toate acestea, aceste negocieri sunt purtate într-un cadru economic strict stabilit de 

acordurile naționale. În sectorul privat, o cotă substanțială a stabilirii salariilor are loc în mod 

tradițional la nivelul companiei, în special în sectorul de producție. Cu toate acestea, acordurile 

colective naționale și-au păstrat rolul important și astfel sistemul norvegian poate fi descris ca un tip 

de decentralizare articulată sau decentralizare organizată.  

Alte probleme privind acordurile colective  

Un număr de subiecte ar putea fi trecute pe ordinea de zi în cadrul negocierilor colective sau a 

consultărilor dintre angajatori și angajaţi în afara sistemului formal de negociere. Formarea 

preofesională și învățarea de lungă durată au creat o temă centrală în cadrul negocierilor în perioada 

1998–2001, dar nici una dintre acestea nu a constituit punctul principal de pe ordinea de zi din cadrul 

rundelor de negociere de mai târziu. Cu toate acestea, acordurile colective facilitează discuțiile și 

consultările privind aceste probleme între partenerii sociali la nivelul companiei, iar inițiativele sunt de 

asemenea luate la nivel național pentru a promova învățarea de lungă durată.  

Problemele legate de incluziunea socială la locul de muncă au constituit obiectul unor acorduri și 

cooperări între partenerii sociali. Un acord cadru între părțile de pe piața muncii și autoritățile 

naționale din 2001 prevede baza pentru măsurile cuprinzătoare de reducere a absenteismului datorat 

bolii, precum și îmbunătățirea condițiilor privind incluziunea persoanelor în vârstă și a celor cu 

dezabilităţi la locul de muncă.  

Problemele legate de egalitatea între sexe s-au aflat pe ordinea de zi a partenerilor sociali pentru o 

perioadă de timp ca și cele legate de remunerația egală.  Sindicatele afiliate la LO pun accentul pe 

importanța majorării salariilor cele mai mici de care vor beneficia grupurile de angajați unde numărul 

femeilor este preponderent. În ultimii ani, o atenție sporită a fost acordată subiectului privind salariile 

mici plătite pentru posturile ocupate în principal de femei în sectorul public, cel puțin în comparație cu 

posturile cu cerințe educaționale asemănătoare cu cele din sectorul privat.  

Conflicte de muncă  

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/VOCATIONALTRAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/LIFELONGLEARNING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EQUALPAY.htm


 95 

Frecvența grevelor  

Viața profesională din Norvegia este caracterizată de conflicte de muncă relativ puține. Cu toate 

acestea, în cazul în care apare un conflict, acesta poate implica un număr potențial mare de lucrători.  

Conflictele de muncă apar mai ales în legătură cu renegocierea acordurilor colective naționale. Cu 

toate acestea, conflictele pot apărea ca urmare a solicitărilor de creare a acordurilor colective în 

companii care nu sunt membre ale unei organizații patronale. În anii care implică revizuirea totală a 

acordurilor colective, în ultimii ani, au apărut aproximativ 10-20 de conflicte în timp ce în anii de 

negocieri intermediare, au apărut doar în jur de trei sau cinci conflicte. Numărul zilelor lucrătoare 

pierdute din cauza conflictelor a scăzut semnificativ în ultimii ani în comparație cu perioadele 

anterioare. În perioada 2001–2008, numărul anual de zile lucrătoare pierdute per 1.000 de lucrători a 

fost în medie de 30 de zile în comparație cu o medie anuală de peste 90 de zile lucrătoare pierdute în 

perioadele 1981–1990 și 1992–2000. 

Sectoarele implicate și principalele motive ale acțiunii colective  

În prezent, nu există anumite sectoare care să fie mai predispuse la conflicte decât altele. Remunerația 

și alte probleme legate de drepturile angajaților – adesea, problemele legate de remunerație, precum 

pensiile – sunt principalele motive care stau la baza conflictelor. Deseori, în ceea ce privește 

remunerația, mai multe puncte de conflict apar în mod normal între părți.  

 

 

Soluționarea conflictelor și mecanismele de arbitraj 

Norvegia are un sistem de mediere obligatorie în ceea ce privește negocierea; dacă părțile implicate nu 

reușesc să ajungă la un acord, conflictul va fi supus unei proces de mediere. Acest aranjament este o 

parte integrantă a sistemului de negociere  – în multe cazuri, mediatorul desemnat de stat va asista 

părțile implicate în etapa finală a negocierilor. Sistemul nu este controversat și primește un suport larg 

din partea partenerilor oficiali. Mai mult, parlamentul norvegian poate interveni într-un conflict de 

muncă prin adoptarea unui act de arbitraj obligatoriu în cazul în care conflictul este perceput ca o 

amenințare la viața și sănătatea populației. Utilizarea arbitrajului obligatoriu este adeseori 

controversat, guvernul norvegian fiind nevoit să fie atent în ultimii ani să nu recurgă prea devreme la 

arbitrajul obligatoriu într-un conflict de muncă.  

Dezacordul din cadrul negocierilor la nivelul companiei se rezolvă de obicei cu asistență din partea 

organizațiilor naționale sau prin intermediul diverselor mecanisme de soluționare a conflictelor.  

Concertare tripartită 

Norvegia are o tradiție îndelungată de cooperare privind politica veniturilor, atât în legătură cu 

negocierile salariale cât și prin includerea organizațiilor de parteneri sociali în cadrul comitetelor 

publice deliberative și în procesul de luare a deciziilor politice relevante pentru viața profesională. 

Cooperarea tripartită privind politica veniturilor va determina în mod normal statul să contribuie la o 

negociere moderată de exemplu, prin intermediul reformelor de politică socială sau prin intermediul 

unei politici active pe piața de muncă. Acestea pot lua forma unor pacturi sociale precum structura 

cooperativă privind politica veniturilor numită " Alternativa Solidarității " (Solidaritetsalternativet) 

sau ajutorul de stat pentru a finaliza negocierile – de exemplu, cazul în care a fost necesar ca sistemul 

de pensii ocupaționale să fie revizuit în legătură cu negocierea salarială din 2008.  

Partenerii sociali cooperează de asemenea în legătură cu alte probleme non-salariale precum Acordul 

Inclusiv privind Viața Profesională (Inkluderende arbeidsliv, IA-agreement) (NO0601101N) care a 

fost încheiat prima dată în 2001. În acest caz, guvernul și părțile sociale convin asupra unui număr de 

măsuri menite să prevină concediul medical și utilizarea pensiilor pentru dizabilități, precum și 

participarea sporită pe piața muncii a grupurilor vulnerable. O parte din acordul IA reprezintă  

angajamentul guvernului de a menține schema curentă de concediu medical în forma sa actuală.  

Diverse organisme facilitează cooperarea privind politica veniturilor și cooperarea tripartită  în 

Norvegia. Angajatorii și angajații se întâlnesc în mod regulat în cadrul așa-numitului "comitet de 

contact privind politica veniturilor" (Kontaktutvalg for inntektspolitikken) al guvernului în cadrul 

căruia problemele cu importanță pentru stabilirea remunerației sunt discutate.  Mai mult, Comitetul de 

http://www.nav.no/page?id=260
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/01/inbrief/no0601101n.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TRIPARTITECONCERTATION.htm
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Calcul tehnic pentru negocierile salariale (Teknisk beregningsutvalg for Inntektsoppgjørene, TBU) 

generează și prezintă statistici cu privire la evoluțiile salariale și alte statistici relevante anterioare 

negocierilor salariale anuale. Comitetul TBU este un comitet național având reprezentanți din cadrul 

organizațiilor patronale și sindicale, din cadrul autorităților naționale și din cadrul Biroului de 

Statistică din Norvegia (Statistisk sentralbyrå, SSB). Drept urmare, dezacordurile cu privire la 

statisticile salariale apar rar în legătură cu negocierea. Angajatorii și angajații sunt de asemenea 

reprezentați într-un număr de comitete publice care se ocupă de probleme relevante pentru viața 

profesională.  

 

 

Reprezentarea angajaților la locul de muncă 

Principalul canal al reprezentării angajatului la nivelul locului de muncă îl constituie reprezentanții 

sindicatelor – adică, reprezentantul sindical. Drepturile și obligațiile reprezentanților sindicali la 

nivelul companiei sunt în principal reglementate în așa-numitele Acorduri de bază și alte acorduri 

colective naționale, incluzând obligațiile angajatorului atunci când vine vorba de informații, consultări 

și negocieri.  

Cadrul juridic din Norvegia le oferă angajaților dreptul de a fi reprezentați în conducerea companiei și 

în cadrul adunărilor generale. În mod normal, sindicatele iau inițiativa de a întocmi o listă a posibililor 

candidați și, de asemenea, desemnează reprezentanți care să participe în cadrul acestor tipuri de 

organisme. Într-un mod asemănător, cooperarea are loc de asemenea între reprezentanții sindicali și 

reprezentanții din sănătate și securitate în cadrul companiei. Cu toate acestea, sistemul reprezentanților 

din sănătate și securitate este stabilit prin Actul privind mediul de lucru, orele de lucru și protejarea 

locurilor de muncă – Actul privind Mediul de lucru (2.1Mb PDF) (Arbeidsmiljøloven, AML). Acest 

act conține de asemenea prevederi legate de obligațiile angajatorului cu privire la informare și 

conslutare în cadrul companiilor care nu sunt acoperite de acord (a se vedea și Directiva UE 

2002/14/CE stabilind un cadru general pentru informarea și acordarea de consultări angajaților  din 

Comunitatea Europeană). 

Actul privind Mediul de Lucru prevede de asemenea anumite aspecte pe care angajatorul trebuie să le 

discute cu reprezentanții sindicali. În cadrul companiilor cu reprezentant(ți) sindical(i) ales(și), 

întreprinderea poate merge dincolo de prevederile stipulate în cadrul juridic prin intermediul 

acordurilor colective – de exemplu, utilizarea extinsă a orele suplimentare sau utilizarea lucrătorilor 

temporari în situații în care acest lucru nu este permis de cadrul juridic.  

Drepturile angajaților 

Disputele privind drepturile angajaților reglementate prin acordurile colective vor fi în cele din urmă o 

chestiune care ține de Tribunalul Muncii, iar părțile acestui acord sunt cele care pot înainta curții de 

instanță un caz. Problemele legate de drepturile statutare – precum problemele legate de mediul de 

lucru sau securitatea la locul de muncă – pot fi rezolvate de Autoritatea Norvegiană pentru Inspecția 

Muncii (Arbeidstilsynet) sau de Autoritatea Norvegiană a Petrolului (Petroleumstilsynet) în sectorul 

petrolier. Aceste probleme pot fi de asemenea aduse în fața instanțelor ordinare – de exemplu, în cazul 

concedierii. În ultimul tip de caz, lucrătorii sindicaliști vor avea adesea dreptul la sprijin legal din 

partea sindicatelor reprezentative. În unele cazuri, se poate apela la comisiile care se ocupă de 

soluționarea conflictelor, iar problemele legate de discriminare pot fi înaintate Agenției pentru 

Egalitate și Anti-discriminare (Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO). 

Principalii participanți 

Sindicate 

Densitatea sindicală  

Densitatea sindicală din Norvegia a fost de 52% în 2007. Densitatea sindicală a avut o scădere ușoara 

la începutul anilor 1990 când a fost de 57%.  

Nivelurile de densitate sindicală variază considerabil între industrii și sectoare. Densitatea este cea mai 

mare în sectorul public și în industriile de producție. În părți din sectorul privat de servicii, incluzând 

comerțul cu amănuntul și hotelurile și restaurantele, doar 20%–25% dintre lucrători sunt sindicaliști.  

http://www.ssb.no/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYEEREPRESENTATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGENVIRONMENT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTPROTECTION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTPROTECTION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EMPLOYMENTPROTECTION.htm
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=42156
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/INFORMATIONANDCONSULTATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/INFORMATIONANDCONSULTATION.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/INFORMATIONANDCONSULTATION.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.ptil.no/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISMISSAL.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISCRIMINATION.htm
http://www.ldo.no/no/
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Principalele organizații sindicale  

Marea majoritate a lucrătorilor sindicaliști sunt membri ai sindicatelor naționale dintre care majoritatea 

sunt afiliați la una din cele patru confederații sindicale principale. Confederația Norvegiană a 

Sindicatelor (Landsorganisasjonen i Norge, LO) este cea mai mare confederație sindicală având 21 de 

sindicate afiliate și în jur de jumătate din toți lucrătorii sindicaliști. A doua confederație mare este 

Confederația Sindicatelor pentru Profesioniști (Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede, Unio) ale cărei 10 asociații membre organizează în principal grupuri profesioniste 

în sectorul public, incluzând profesori, asistenți medicali, ofițeri de poliție și oameni de știință. 

Celelalate două confederații principale sunt Federația Asociațiilor Profesioniste Norvegiene 

(Akademikerne) și Confederația Sindicatelor Profesionale (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, 

YS). Akademikerne oferă angajaților educație superioară, incluzând doctori, avocați și ingineri civili. 

YS se află în competiție directă cu LO cu privire la multe grupuri de lucrători, dar, în mod tradițional, 

a avut o proporție mai mare de funcționari în cadrul său.  

Cele mai mari federații sindicale din Norvegia sunt Uniunea Norvegiană a Angajaților Municipali și 

Generali afiliată la LO (Fagforbundet) urmată de Federația Norvegiană Unită a Sindicatelor 

(Fellesforbundet) și pe locul al treilea, Uniunea Educației din Norvegia (Utdanningsforbundet) care 

este membră Unio. 

Tendințe ale evoluției sindicatelor  

Numărul sindicatelor a scăzut ușor de-a lungul timpului. În timp ce în 1980 erau 130 de sindicate 

naționale, numărul a scăzut la 90 de sindicate în 2005. Au dispărut în special cele mai mici sindicate, 

în principal prin fuziuni, dar au existat și fuziuni între sindicatele mai mari.  

Organizațiile patronale  

Aproximativ 60% dintre angajații din sectorul privat lucrează într-o companie asociată cu o 

organizație patronală. Densitatea organizațională patronală în sectorul privat a înregistrat o ușoară 

creștere de-a lungul timpului. Companiile mai mari sunt mult mai des membre ale unei organizații 

patronale în timp ce rata densității organizaționale în rândul companiilor mai mici este mai scăzută.  

Principalele organizații patronale  

Cea mai mare organizație patronală din sectorul privat este Confederația Întreprinderilor Norvegiene 

(Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO) care organizează 17.000 de companii membre cu 

aproximativ 500.000 de lucrători în industrii precum producție, construcții și părți ale serviciilor 

private. NHO are 21 de asociații naționale membre dintre care Federația Industriilor Norvegiene 

(Norsk Industri) este cea mai mare având 2.200 de companii membre care are în jur de 120.000 de 

angajați. Norsk Industri organizează companiile, printre altele, în industria de construcție și procesare. 

Alte asociații industriale majore sunt Federația Industriilor Norvegiene de Construcții 

(Byggenæringens Landsforening, BNL) și Federația Națională a Industriilor de Servicii (NHO 

Service). 

Federația Întreprinderilor Comerciale și de Servicii Norvegiene (Handels- og servicenæringens 

Hovedorganisasjon, HSH) este o altă organizație patronală majoră din sectorul privat care organizează 

companiile din sectorul comerțului cu amănuntul. Asociația patronală Spekter organizează în special 

întreprinderile publice liberalizate, incluzând căile ferate, serviciile poștale și spitalele deținute de stat. 

Există o organizație patronală și pentru companiile din sectorul bancar și de asigurări, precum și una 

pentru agricultură.    

Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (Kommunenes Sentralforbund, KS) care 

organizează sectorul municipal, este responsabilă de negocierea în numele întregului sector municipal, 

cu excepția orașului Oslo. Ministerul Administrației Guvernamentale și Reformei (Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet) are responsabilitatea de angajator și de negociere pentru angajații 

statului.  

Tendințe în evoluția organizațiilor patronale  

NHO și HSH combină rolurile de organizații patronale și organizații comerciale și ambele sunt 

rezultatul fuziunilor dintre fostele organizații patronale și industriale tradiționale. Cu toate acestea, 

Spekter este o organizație relativ nouă, înființată ca urmare a liberalizării întreprinderilor precum 

http://www.lo.no/
http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/pages/english.html
http://www.akademikerne.no/
http://www.ys.no/
http://www.fagforbundet.no/
http://www.fellesforbundet.no/
http://www.utdanningsforbundet.no/
http://www.nho.no/
http://www.norskindustri.no/
http://www.bnl.no/
http://www.nhoservice.no/
http://www.nhoservice.no/
http://www.nhoservice.no/
http://www.hsh-org.no/
http://www.spekter.no/
http://www.ks.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad.html?id=339
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad.html?id=339
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serviciul poștal național norvegian (Posten Norge) și Căile ferate Norvegiene (Norges Statsbaner, 

NSB).  

Apartenența la NHO și HSH nu înseamnă automat că societățile sunt acoperite de acordurile colective. 

Mai mult, un număr semnificativ de companii membre mai mici își vor arăta interesul pentru 

cooperare doar față de probleme legate de industrie. În Norvegia, nu există nici o regulă conform 

căreia acordurile colective au efecte juridice în mod automat pentru angajatorii care se alătură unei 

organizații patronale. Este la latitudinea părților implicate să apeleze la stabilirea unui acord pe o bază 

individuală, iar sindicatele pot doar să facă o astfel de solicitare unei organizații patronale dacă acestea 

au membri sindicaliști în cadrul companiei respective. În multe cazuri, sindicatele trebuie să 

sindicalizeze cel puțin 10% din forța de lucru a unei companii pentru a încheia un acord colectiv. În 

cazurile în care aceste cerințe sunt îndeplinite, angajatorul trebuie să semneze acordul la nivelul 

sectorului relevant.   

http://www.posten.no/
http://www.nsb.no/
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Polonia:  

Relații de muncă  

Negociere colectivă 

Pentru încheierea acordurilor colective la două niveluri, reglementările juridice prevăd: 
 Acorduri la nivel de companie – între o organizație patronală și organizație(ii) sindicală(e) la 

nivel de companie; 

 Acorduri multi-patronale – între organizația sindicală sectorială sau regională și organizația 

patronală reprezentând un grup de angajați 

Capitolul  XI din Codul Muncii (Actul din 26 iunie 1974 – Monitorul Oficial (O.J.) din 1998, Nr. 21, 

punctul 94, cu modificările ulterioare) definește regulile privind încheierea de acorduri colective.   

În total, în 2007, 2.648 de acorduri colective la nivel de companie au fost în vigoare. În jur de 164 au 

fost acorduri colective noi dintre care 54 au fost inițiate de angajatorii care nu se mai angajaseră în 

negocieri colective până atunci. Acordurile colective de negociere înregistrate au implicat 121.500 de 

angajați.  

Nivelul companiei rămâne nivelul predominant al negocierilor. Mai mult, procesul de decentralizare și 

abandonare a acordurile multi-patronale sau sectoriale a fost confirmat ca o tendință permanentă în 

sistemul de relații industriale.   

Acorduri colective multi-patronale și sectoriale  

Începând cu 21 aprilie 2008, registrul acordurilor colective de negociere multi-patronale și sectoriale a 

cuprins 169 de articole. Aceste acorduri acopereau 500.000 de angajați din 3.480 de companii. 

Conform legii, dacă există un acord colectiv la nivel de companie, acesta acoperă toți angajații.  

Acordurile colective reglementează în special salariile, timpul de lucru și beneficiile sociale. 

Acordurile colective sectoriale stabilesc standardele minime pentru negocierile la nivel de companie.  

Alte aspecte referitoare la acordurile colective  

Pe lângă aspectele menționate mai sus, acordurile se referă la aspecte precum instruirea și drepturile 

sindicale. Alte subiecte acoperite de acordurile colective de negociere sunt marginale.    

Conflict de muncă  

În ultimii ani, a existat o creștere a numărului de conflicte și greve colective.  În ultimele trei sferturi 

ale anului 2008, Biroul Statistic Central (Główny Urząd Statystyczny, GUS) a raportat 12.800 de 

greve care au implicat mai mult de 208.000 de angajați. Aceste cifre reprezintă o creștere 

semnificativă în comparație cu aceeași perioadă din 2007 când au fost raportate 1.700 de greve care au 

implicat aproximativ 36.000 de angajați.   

Grevele din 2008 au fost mult mai scurte decât cele din 2007. Conform sondajului GUS, în 2008, 

grevele au durat doar câteva ore în timp ce în 2007, mișcarea grevistă a durat în medie 20 de ore.  

Acțiunea de protest a apărut în special în sectorul public, la grevă participând angajați din instituțiile 

de învățământ, instituțiile medicale și transport. Lucrătorii din industria mașinilor, din fabricile de 

prelucrare a metalelor și de produse alimentare au participat de asemenea la grevă.    

În ceea ce privește conflictele colective care precedă grevele, ultimele date publicate provin din 

raportul din 2007 al Inspectoratului Național de Muncă (Państwowa Inspekcja Pracy, PIP). Acestea 

arată că, pe perioada în cauză, PIP a obținut 2.869 de notificări de conflicte colective ceea ce înseamnă 

de 4.5 ori mai mult decât în 2006.  

Motive ale acțiunii colective  

Cel mai des întâlnit motiv care stă la baza conflictelor colective a fost remunerația, în special 

solicitarea de salarii mai mari. Una dintre explicațiile pentru conflictele colective a fost economia în 

expansiune și șomajul în scădere în 2008 ceea ce a dus la creșterea solicitărilor din partea sindicatelor 

(PL0901039I). Sindicatele au cerut majorarea salariilor, o revizuire anuală a salariilor și o schimbare a 

regulilor de calculare a bonusurilor.   

În plus, încălcarea drepturilor și libertăților sindicatelor a reprezentat o cauză importantă a conflictelor, 

în special cu privire la respectarea drepturilor sindicatelor prevăzute în acordurile semnate între 

angajatori și sindicate.    

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGTIME.htm
http://www.stat.gov.pl/
http://www.pip.gov.pl/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/01/articles/PL0901039I.htm
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Conflictele s-au finalizat de obicei cu semnarea unui acord sau a unui protocol de dezacorduri. Legea 

prevede ca procedurile de mediere să fie lansate ca pasul următor. Cu toate acestea, doar în cazuri rare, 

conflictul a fost soluționat prin mediere din partea unei terțe părți. Acest lucru înseamnă că în realitate, 

părțile tind să rămână într-o stare de conflict colectiv pe o perioadă lungă de timp.  

Concertare tripartită 

Forumul dialogului tripartit din Polonia este TK care funcționează pe baza Actului din 6 iulie 2001. 

Membrii TK sunt reprezentanți guvernamentali numiți de prim-ministru și reprezentanți ai sindicatelor 

și organizațiilor patronale la nivel național.  

 TK are competențe doar în două zone: stabilirea indicatorilor de creștere salarială în cadrul 

companiilor și în sectorul bugetului de stat care are un impact direct asupra salariilor din sectorul 

public mai larg; și participarea la faza preliminară de întocmire a bugetului de stat. În plus, TK are 

dreptul să își exprime opiniile cu privire la orice problemă de importanță mare pentru economie sau 

pentru afacerile sociale dacă consideră că rezolvarea problemei este importantă pentru menținerea 

păcii sociale.   

Un total de 10 echipe tematice funcționează în cadrul TK în următoarele domenii:  

 Politica economică a statului și piața muncii;  

 Legea muncii și acordurile de negociere colective; 

 Dezvoltarea dialogului social; 

 Asigurarea socială; 

 Serviciile publice; 

 Bugetul, salariile și beneficiile sociale; 

 Cooperarea cu Organizația Internațională a Muncii (ILO); 

 Fondurile Structurale Europene;  

 Carta Socială Europeană revizuită;  

 Problemele UE. 

Dincolo de aceste aspecte discutate cu echipele, TK a avut în jur de douăsprezece întâlniri în 2007 în 

timpul cărora a abordat probleme cum ar fi:  

 Indicatorul de creștere anuală a salariilor din bugetul de stat pe 2008; 

 Valoarea salariului național minim; 

 Situația actuală a angajaţilor din sectorul medical. 

Reprezentarea angajaților la locul de muncă  

Pe lângă organizațiile sindicale din cadrul companiei – care rămâne cel mai important organism care 

reprezintă interesele lucrătorilor – în ultima vreme, au fost înființate comitete de întreprinderi.  

Reglementările privind comitetele de întreprinderi fac parte din Actul din 7 aprilie 2006 cu privire la 

informarea și consultarea angajatului (O.J., Nr. 7, punctul 550). Actul are ca scop implementarea 

obligațiilor care rezultă din Directiva UE 2002/14/CE care stabilește cadrul general pentru informarea 

și consultarea angajaților. Perioada de tranziție pentru înființarea de comitete de întreprinderi în cadrul 

companiilor care au cel puțin 100 de persoane angajate, a durat până pe data de 23 martie 2008. După 

această dată, comitetele de întreprinderi  ar trebui înființate și în cadrul companiilor care angajează  cel 

puțin 50 de persoane.  

Conform datelor de la Ministerul Muncii și a Politicii Sociale (Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, MPiPS), la 1 martie 2007, acordurile au fost semnate de organizațiile patronale și de 

sindicate în 4.400 de companii înainte ca actul să intre în vigoare pentru a implementa recomandările 

acestuia fără a înființa comitete de întreprinderi.  În jur de 17.000 de enități au îndeplinit criteriile care 

le obligau să implementeze recomandările din act.  

Un total de 1.900 de comitete de întreprinderi au fost înființate la sfârșitul anului 2008.  

Conform actului, angajatorul este obligat să informeze comitetul de întreprinderi cu privire la 

următoarele aspecte:  

 Operațiunile și situația economică a angajatorului și schimbările avute în vedere în acest sens; 

 Stadiul afacerilor, structura și schimbările avute în vedere cu privire la ocuparea forței de 

muncă, precum și acțiunile menite să mențină nivelul actual al ocupării forței de muncă; 

http://www.ilo.org/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialcharter.htm
http://www.mpips.gov.pl/
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 Acțiunile care ar putea determina schimbări în organizarea muncii sau a ocupării forței de 

muncă.  

Angajatorul este obligat de asemenea să consulte comitetul de întreprinderi cu privire la ultimele două 

puncte.  

Comitetele de întreprinderi au fost înființate în special în întreprinderile cu sindicate active chiar dacă 

un comitet de întreprinderi este un organism independent având propria structură și competențe 

separate. Cu toate acestea, într-o companie cu cel puțin o organizație sindicală activă, membrii 

comitetului de întreprinderi sunt aleși de conducătorii organizațiilor sindicale. Fiecare organizație 

sindicală are dreptul să aleagă cel puțin un membru al comitetului. În plus, sindicatele care 

funcționează într-o companie pot conveni asupra unui număr diferit de reprezentanți în comitetul de 

întreprinderi, precum și asupra diferitelor reguli pentru funcționarea comitetului. Mai mult, membrii 

acestor comitete sunt protejați împotriva concedierii la fel ca și activiștii sindicali. În aceste condiții, 

sindicatele trec repede peste reticenţa inițială față de comitetele de întreprinderi.  

În rândul angajatorilor a fost o rezistență mai mare în fața înființării comitetelor de întreprinderi în 

companiile ne-sindicalizate; prin urmare, numărul de comitete înființate în aceste întreprinderi este 

mai degrabă mică, la doar câteva procente.  

Drepturile angajaților  

Drepturile angajaților decurg direct din Codul Muncii.  

La nivelul companiei, organismul responsabil de supravegherea sănătății și securității la locul de 

muncă și protejarea drepturilor angajaților este "inspectoratul social al muncii". Acesta este un serviciu 

social realizat de către angajați; scopul acestuia este acela de a se asigura că angajatorii oferă  condiții 

de muncă sigure și sănătoase și protejează drepturile angajaților stipulate de lege. Inspectoratul social 

al muncii reprezintă interesele tuturor angajaților, dar depinde de sindicatele care se ocupă de 

problemele organizaționale dacă organizațiile patronale organizează alegerea inspectorului social al 

muncii.   

Majoritatea competențelor inspectoratului social al muncii se referă la respectarea reglementărilor legii 

muncii de către angajator și a prevederilor acordurilor colective de negociere. Reglementările legii 

muncii acoperă: sănătatea și securitatea angajaților; concediul; timpul de lucru; protejarea angajaților 

de sex feminin, a minorilor și a persoanelor cu dizabilităţi ; precum și beneficiile sociale care rezultă 

din accidente la locul de muncă și boli ocupaționale.  

Inspectoratele sociale ale muncii pot emite o recomandare, iar angajatorul este obligat să asigure 

punerea în aplicare a acesteia. Angajatorul poate de asemenea să depună o obiecție la inspectorul 

național al muncii corespunzător care va lua o decizie sau va aplica alte măsuri legale.  

PIP este organismul de stat responsabil de supravegherea și controlul respectării legii muncii; este 

reglementat de Actul privind Inspectoratul Național al Muncii din data de 13 aprilie 2007. PIP 

monitorizează și inspectează respectarea legii muncii și emite opinii cu privire la proiectele de acte 

juridice în zona ocupării forței de muncă.  În activitatea lor, inspectorii muncii cooperează cu 

sindicatele, cu organizațiile patronale, cu organismele de personal independente, cu consiliile 

angajaților, cu inspectoratele sociale ale muncii, cu administrația de stat și cu autoritățile locale.   

Conflictele legate de legea muncii sunt judecate de tribunalele muncii. Cu toate acestea, Codul muncii 

menționează că angajatorul și angajatul ar trebui să găsească o soluționare a conflictului pe cale 

amiabilă prin intermediul unui comitet de reconciliere stabilit împreună de angajator și de organizația 

sindicală. Alternativ, acest comitet poate fi stabilit pe baza aprobării din partea angajatului dacă nici un 

sindicat nu este prezent în companie.  

Principalii participanți 

Principalii participanți în relațiile de muncă poloneze sunt organizațiile care participă la activitatea 

Comisiei Tripartite pentru Afaceri Economice și Sociale (Trójstronna Komisja ds. Społeczno 

Gospodarczych, TK) funcționând pe baza Actului din 2001 privind Comisia Tripartită pentru Afaceri 

Economice și Sociale și Comitetele Voivodine pentru Dialog Social. Actul specifică criterille de 

reprezentare pentru partenerii sociali care trebuie să fie îndeplinite pentru ca aceștia să aibă dreptul de 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
http://www.dialog.gov.pl/komisja_trojstronna
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/REPRESENTATIVENESS.htm
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a participa la TK. În cazul sindicatelor, există peste 300.000 de membri; în cazul organizațiilor 

patronale, există peste 300.000 de angajați în companiile afiliate la organizațiile patronale.  

Sindicate  

Principalele organizații sindicale  

Un total de trei organizații sindicale din Polonia îndeplinesc criteriile de mai sus. Acestea sunt:  

 Sindicatul independent Solidaritatea (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

‘Solidarność’, NSZZ Solidarność); 

 Toate Alianțele sindicatelor din Polonia (Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, OPZZ); 

 Forumul Sindicatelor (Forum Związków Zawodowych, FZZ). 

Numărul sindicatelor din Polonia este relativ scăzut. Conform sondajului unui Centru de Cercetare a 

Opiniei Publice (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS) publicat în ianuarie 2009, 6% din 

populația adultă din Polonia sunt membri sindicali ceea ce corespunde unui procent de 16% din toți 

angajații.  

NSZZ Solidarność este cel mai mare sindicat cuprinzând 48% din toți membrii sindicali. Cel de-al 

doilea sindicat mare este OPZZ reprezentând 43% din toți membrii sindicali. Aproximativ 8% din 

membrii sindicali sunt organizați în FZZ. Membrii sindicali rămași aparțin organizațiilor care sunt 

afiliate la nici una dintre cele trei federații sindicale mari.  

Profilul membrilor  

Membrii sindicatelor sunt aleși cel mai adesea din rândul lucrătorilor calificați și a funcționarilor care 

nu au studii superioare. Pe de altă parte, există o afiliere relativ stabilă în rândul lucrătorilor. Afilierea 

este de asemenea stabilă în rândul celor angajați în sectorul public – de exemplu, profesori sau doctori.  

De fapt, organizaţiile sindicale funcţionează în majoritatea instituţiilor de învățământ şi sănătate, 

precum şi în administraţie. Sindicatele se mențin în sectoarele de transport, telecomunicaţii, producţie 

şi exploatare de cărbuni. Sectoarele de construcţii şi servicii au cea mai mică reprezentare sindicală 

fiind puternic determinată de tipul contractului de angajare.  

Tendinţe în evoluţia sindicatelor  

Un aspect important privind acţiunile sindicale din Polonia a fost dezbaterea criteriilor reprezentării 

din cauza problemelor legate de pluralitatea excesivă a sindicatelor în cadrul companiilor. Sindicatele 

din Polonia sunt organizate de jos în sus: sindicatele la nivel de companie sunt cele mai importante. 

Doar 10 lucrători pot înfiinţa un sindicat la nivel de companie. În cazuri extreme, companiile pot avea 

10 sau mai multe sindicate, toate autorizate legal pentru angajarea în negocierile colective. 

În mod evident, numărul mare de organizaţii sindicale într-o singură companie creează probleme în 

negociere pe perioada conflictelor colective. Cu cât sunt mai mulţi participanţi la o masă de negocieri, 

cu atât este mai greu să se ajungă la un consens. Din acest motiv, o întâlnire a avut loc în mai 2008 cu 

partenerii sociali de la TK pentru a găsi o poziţie comună cu privire la problema îmbunătăţirii 

dialogului social prin intermediul unor principii mai precise privind reprezentarea sindicatelor 

(PL0806019I).  

Atât sindicatele cât şi angajatorii au fost de acord să facă aceste principii mai precise. Cu toate acestea, 

au fost diferenţe de opinie cu privire la praguri. Angajatorii au propus ca sindicatele reprezentante din 

cadrul unei companii să unească cel puţin 33% din personal. Sindicatele au avut obiecţii la această 

propunere susţinând că un prag atât de mare va face imposibilă organizarea de greve în cadrul 

majorităţii companiilor. În schimb, sindicatele au propus dublarea pragurilor existente.  

Organizaţii patronale 

Principalele organizaţii patronale  

Un total de patru organizaţii patronale reprezentative sunt membre ale TK, şi anume: 

 Confederaţia Angajatorilor din Polonia (Konfederacja Pracodawców Polskich, KPP); 

 Confederaţia Angajatorilor Privaţi ‘Lewiatan’ din Polonia (Polska Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan, PKPP Lewiatan); 

 Asociaţia meşteşugărească din Polonia (Związek Rzemiosła Polskiego, ZRP); 

 Clubul centrelor de afaceri (BCC). 

http://www.solidarnosc.org.pl/
http://www.opzz.org.pl/
http://www.fzz.org.pl/
http://www.cbos.pl/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COLLECTIVEBARGAINING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/PL0806019I.htm
http://www.kpp.org.pl/
http://www.pkpplewiatan.pl/
http://www.zrp.pl/
http://www.bcc.org.pl/


 103 

Aceste organizaţii reprezintă companiile individuale şi regionale sau organizaţiile sectoriale. Acestea 

funcţionează pe baza Actului privind organizaţiile patronale din data de 23 mai 1991. O organizaţie 

patronală este înfiinţată pe baza unei decizii luate în cursul unei întâlniri a fondatorilor a cel puţin 10 

angajatori. Doar organizaţiile patronale înfiinţate pe baza acestui act au dreptul să ia parte la 

conflictele colective şi pot semna acorduri colective. Organizaţiile patronale de mai sus sunt 

reprezentative conform criteriilor TK. Astfel, acestea au şi alte competenţe la nivel naţional, precum 

autoritatea de a lua parte la întâlnirile TK şi la evaluarea proiectelor de acte juridice.  

Tendinţe ale evoluţiei organizaţiilor patronale  

Organizaţiile patronale naţionale nu se angajează în negocieri colective la nivel de companie. La nivel 

naţional, organizaţiile patronale sunt relativ bine organizate; cu toate acestea, la nivel regional şi 

sectorial, aceste organizaţii nu prea au o formă de organizare. Prin urmare sunt reticente să se angajeze 

în negocieri colective multi-patronale.  

Mulţi angajatori nu aparţin nici unei organizaţii patronale – de aici şi convingerea, în special în rândul 

unor sindicate, că organizaţiile patronale nu reprezintă toţi angajatorii ci doar lobby-ştii. Această 

opinie nu este justificată în totalitate deoarece organizaţiile patronale fac de fapt parte din TK în 

conformitate cu criteriile acceptate de reprezentare.  

Un alt aspect îl reprezintă specificitatea companiilor poloneze care sunt mai degrabă dispersate în ceea 

ce priveşte numărul de angajaţi, constând în principal în întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – care nu 

sunt de obicei interesate de o voce comună şi o coordonare mai largă.  

Cu toate acestea, angajatorii realizează că organizaţiile patronale au un acces limitat. Din acest motiv, 

un congres al angajatorilor a avut loc în ianuarie 2008, la care au fost invitate asociații mici alături de 

grupurile mari. Congresul s-a gândit să marcheze începutul cooperării unui grup mai mare de afaceri.  

Portugalia:  

Relații de muncă  

Negociere colectivă 

Acordurile sectoriale stabilesc remuneraţia şi timpul de lucru pentru aproximativ 94% din forţa de 

lucru din sectorul privat. Restul lucrătorilor este acoperit de acorduri multi-patronale şi uni-patronale. 

La nivel naţional, nu există acorduri centrale. Numărul total de lucrători acoperiţi de acorduri colective 

valabile, inclusiv cele care nu au fost renegociate în ultimii ani, este de aproximativ 2.7 milioane de 

persoane.   

Parametri legali 

Acordurile colective sunt publicate în monitorul oficial al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale 

(Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, MTSS) şi au efecte juridice. Prelungirea acestor 

acorduri este o practică obişnuită. MTSS emite decrete de prelungire la solicitarea părţilor semnatare.  

Coordonarea negocierii  

Ultimul acord tripartit la nivel macro privind negocierea salarială a fost semnat în 1997. De atunci, 

coordonarea negocierii salariale este exclusiv responsabilitatea fiecărei asociaţii naţionale.  

În ultimii ani, relaţia dintre numărul de acorduri semnate la diferite niveluri – sectorial, multi-

companie şi companie – a fost în mare măsură constant. Cu toate acestea, în 2008, acest lucru s-a 

schimbat. Proporţia acordurilor la nivelul companiei din numărul total al acordurilor negociate a 

crescut de la 25% în 2007 la 33% şi cota de acorduri la nivel de companie din punctul de vedere al 

numărului total de lucrători acoperiţi a crescut de la 2.1% la 3.7%. Cu toate acestea, proporţia 

acordurilor sectoriale legată de acoperirea angajaților a scăzut cu doar 0.2 procente, de la 94% la 

93.8%. 

Alte aspecte privind acordurile colective  

Organizaţiile sindicale introduc în mod sistematic în cadrul negocierilor subiectele privind instruirea şi 

învăţarea de lungă durată. Acelaşi lucru se aplică şi egalităţii între sexe. Ambele confederaţii sindicale 

abordează aceste probleme.   

Conflict de muncă 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COLLECTIVEAGREEMENTS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/PAY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGTIME.htm
http://www.mtss.gov.pt/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/LIFELONGLEARNING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
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Mişcarea grevistă din Portugalia este relativ moderată. Doar 10 zile per 1.000 de angajaţi au fost 

pierdute din cauza conflictelor de muncă în fiecare an din perioada 2003-2007. Cu toate acestea, 

această cifră nu include sectorul public şi grevele generale şi politice.  

Restructurarea profundă a carierelor şi a mobilităţii în serviciile publice este una dintre principalele 

cauze ale conflictului de muncă actual. În ultimii ani, profesorii au fost cel mai activ grup din acest 

punct de vedere.  

Trebuie menţionat faptul că nivelurile conflictului de muncă erau mult mai mari. În prima jumătate a 

anilor 1980, Portugalia a totalizat mai mult de 100 de zile pierdute per 1.000 de angajaţi în fiecare an 

din cauza conflictului de muncă.   

Frecvenţa grevelor 

MTSS este responsabil de publicarea datelor statistice privind grevele din sectorul privat. Din cauza 

unor întârzieri neobişnuite în acest proces, nu au existat date disponibile pe anul 2008 la momentul 

scrierii. Cu toate acestea, CGTP (Confederaţia Generală a Lucrătorilor Portughezi) estimează că 

scăderea grevelor şi a numărului de zile pierdute s-a înregistrat în 2007 şi a continuat în 2008.  

Greve în sectorul privat, 2003–2007 

  2003  2004  2005  2006  2007  

Numărul grevelor 170  122  126  172  110  

Numărul angajaţilor implicaţi (000)  30.3  31.9  21.8  34.2  29.5  

Numărul zilelor lucrătoare pierdute din cauza grevelor (000)  53.4  49.1  27.3  44.2  29.8  

Sursă: MTSS  

Din mai 2007, Ministerul Finanţelor şi Administraţiei Publice (Ministério das Finanças e da 

Administração Pública) a publicat date cu privire la şapte greve generale în administraţia publică: 

patru în 2007 şi trei în 2008. Conform ministerului, participarea la aceste proteste a fost între 1% şi 

21.9%; cu toate acestea, din cauza problemelor metodologice, aceste numere pot fi cu mult sub nivelul 

real de participare la grevă. Sindicatele solicită rate de participare mai mari decât cele calculate de 

minister.   

Sectoarele implicate şi motivele acţiunii colective 

În sectorul privat, producţia, transportul şi comunicaţiile sunt de departe cele mai afectate domenii, 

urmate de intermedierea financiară.  

Aproape jumătate din greve se referă la conflicte salariale, aproximativ un sfert rezultă din conflicte 

privind condiţiile de lucru şi aproximativ 10% au legătură cu conflictele legate de ocuparea forţei de 

muncă şi formarea profesională şi educaţie. (VET). 

Soluţionarea conflictelor şi mecanisme de arbitraj 

Noul Cod al Muncii (2009) stabileşte următoarele mecanisme pentru soluţionarea conflictelor în 

negocierea colectivă:  

 Conciliere, mediere şi arbitraj voluntar – mecanismele care depind de voinţa părţilor 

conflictuale de a ajunge la un compromis;  

 Arbitrajul obligatoriu, ca o altă etapă în procesul care este iniţiat de MTSS dacă majoritatea 

sindicatelor și a angajatorilor din CPCS sunt de acord;  

 Arbitrajul necesar care poate fi inițiat de MTSS în zonele în care expirarea unui acord lasă 

aproape 50% din lucrători fără protecția unui acord colectiv . 

În 2006, un sistem de arbitraj obligatoriu privind serviciile minime a fost înființat în cadrul CES. De 

atunci, curțile de arbitraj au dat peste 50 de sentințe pe an, majoritatea în legătură cu grevele din 

sectorul de transport și comunicații.  

Cooperarea tripartită 

CPCS (Consiliul Permanent de Cooperare Tripartită) a fost înființat în 1984. Sindicatele sunt 

reprezentate de CGTP (Consiliul General al Confederației Generale de Lucrători din Portugalia) și  

UGT (Uniunea Generală a Lucrătorilor) în timp ce angajatorii sunt reprezentați de  CIP (Confederația 

Industriei), CCP (Confederația Comerțului și Serviciilor ), CAP (Confederația Fermierilor) și CTP 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
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(Confederația Turismului). CPCS face parte din Consiliul Economic și Social (Conselho Económico e 

Social, CES) care a fost înființat la șapte ani după CPCS ca un organism consultativ între guvern și 

societatea civilă într-un sens mai larg. Cu toate acestea, în practică, CPCS este o instituție complet 

autonomă.  

Principalele probleme  

În primii ani de existență, politicile privind veniturile au constituit principala problemă a CPCS. 

Acordul Economic și Social semnat în 1990 a deschis calea spre negocierea altor probleme, inclusiv 

cele privind VET și sănătatea și securitatea. După o perioadă de criză, concertarea a luat un nou avânt 

odată cu semnarea în 2001 a patru acorduri specifice privind VET, sănătatea și securitatea și schemele 

publice de pensie.   

Aceste acorduri au marcat sfârșitul acordurilor privind veniturile și a pactelor generale și au inițiat o 

eră a acordurilor în domenii specifice. În 2005 și 2006, partenerii sociali au semnat primele lor 

acorduri bilaterale privind negocierea colectivă și VET. În 2006 și 2007, au urmat trei pacturi tripartite 

care abordau aceleși probleme ca cele încheiate în 2001. Odată cu acordurile tripartite, în 2006, au fost 

introduse noi subiecte cu privire la majorarea salariului național minim și acordul privind revizuirea 

Codului Muncii. Primele două acorduri au fost semnate de toți partenerii sociali, dar CGTP s-a opus 

celui de-al doilea acord.   

Reprezentarea angajaților la locul de muncă 

Comitete de Întreprinderi (Comissão de Trabalhadores, CT) sunte alese de către toți angajații din 

cadrul unei companii. În companiile care au mai puțin de 50 de angajați, Comitetele de Întreprinderi 

au doi membri în timp ce în companiile cu peste 1.000 de angajați, acestea pot avea între 7 și 11 

membri. Comitetele de Întreprinderi au drepturi de informare și consultare, în special cu privire la 

procesul de restructurare, planuri de înființare și rapoarte privind VET și modificări ale condițiilor de 

lucru.  

Sindicatele au dreptul legal exclusiv de a autoriza o grevă și de a semna acordurile colective. La 

nivelul companiei, acestea sunt reprezentate de delegați sindicali (delegados sindicais) care aleg un 

comitet sindical (Comissão sindical or Comissão intersindical). În companiile care au mai puțin de 50 

de lucrători organizați, poate fi ales doar un singur delegat sindical; în companiile cu peste 500 de 

membri sindicali, este posibil să se aleagă mai mult de șase delegați sindicali. În companiile în care nu 

există un Comitet de Întreprinderi, comitetul sindical își poate exercita drepturile de informare și 

consultare.  

Rețeaua delegaților sindicali și a comitetlor sindicale are o acoperire mai mare decât cea a comitetelor 

de Întreprinderi. Atât comitetele de Întreprinderi cât și organismele sindicale au o prezență 

semnificativă în companiile mari.  

Comitetele de Întreprinderi și sindicatele sunt protejate prin legea constituțională. Competențele și 

procedurile acestora sunt reglementate în Codul Muncii.   

Din 2005, angajații au dreptul de a alege reprezentanți ai lucrătorilor pentru securitate, igienă și 

sănătate la locul de muncă (Representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no 

trabalho). Legislația muncii garantează drepturile de informare și consultare pentru acești 

reprezentanți.  

Drepturile angajaților 

Autoritatea pentru Condiții de Muncă (Autoridade para as Condições de Trabalho, ACT) este 

responsabilă de punerea în aplicare a legii muncii. Inspectorii ACT pot vizita companiile pe perioada 

desfășurării activității obișnuite și la solicitarea reprezentanților lucrătorilor. Cu toate acestea, 

sindicatele susțin că ACT nu deține mijloacele necesare pentru a a-și îndeplini atribuțiile într-un mod 

satisfăcător.  

Conflictele legale privind aspectele legate de muncă sunt înaintate tribunalelor muncii.  

Principalii participanți 

Sindicate 

Numărul sindicatelor 

http://www.ces.pt/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/INFORMATIONANDCONSULTATION.htm
http://www.act.gov.pt/
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În ultimele decenii, numărul sindicatelor a scăzut constant. În anii 1980, principalele confederații 

sindicale – Confederația Generală a Lucrătorilor Portughezi (Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses, CGTP) – au pierdut mai mulți membri decât câștiga Uniunea Generală a Lucrătorilor  

(União Geral de Trabalhadores, UGT), nou înființată. Din 1990, ambele organizații sindicale pierd 

membri. Astăzi, CGTP, UGT și sindicatele neafiliate au împreună între 700.000 și 800.000 de membri, 

CGTP reprezentând aproximativ două treimi din forța de lucru organizată. În total, densitatea medie 

este de aproximativ 20% atingând niveluri mai ridicate în sectorul serviciilor publice și în unele 

companii mai mari. Densitatea este scăzută în sectorul de producție și sectorul serviciilor private cu 

relații de muncă precare și/sau o rată ridicată a întreprinderile mici și mijlocii (IMM). 

Principalele organizații sindicale  

CGTP este cea mai mare confederație sindicală, dar UGT are o poziție centrală în concertarea la nivel 

macro. Din cauza tendinței de pierdere a membrilor din sectorul privat, federaţiile și sindicatele 

funcționarilor publici în general și grupurile specifice precum profesorii și asistenții medicali au 

câștigat o poziție puternică în cadrul CGTP. Cu toate acestea, federațiile CGTP din sectorul de 

producție și serviciile private au încă o densitate importantă pentru reprezentarea intereselor 

lucrătorilor.  

Sindicatele cele mai mari ale UGT se află în sectorul bancar, în sectorul serviciilor publice și în cadrul 

companiilor mari din sectorul de utilități publice.  

CGTP și UGT sunt singurele confederații sindicale care au acces la Comitetul Permanent de 

Concertare Socială (Comissão Permanente de Concertação Social, CPCS). 

Tendințe ale evoluției sindicatelor  

Din 1995, CGTP a realizat un plan major de  restructurare, cu numeroase fuziuni ale sindicatelor și ale 

federațiilor sectoriale. Acest proces a simplificat structura confederației și a produs în unele cazuri 

efecte sinergice considerabile. UGT cuprinde un grup eterogen de sindicate cu mai multe suprapuneri 

și de-abia își începe procesul intern de restructurare.  

Organizații patronale  

Principalele organizații patronale  

Confederația Industriei din Portugalia (Confederação da Indústria Portuguesa, CIP) și Confederația 

Comerțului și Serviciilor din Portugalia (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP) 

sunt cele mai importante confederații patronale. Acestea acoperă cea mai mare parte a econoniei, CIP 

reprezentând industria și serviciile, iar CCP concentrându-se pe servicii.  

Confederația fermierilor din Portugalia (Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP) 

Confederația Turismului Portughez (Confederação do Turismo Português, CTP) sunt limitate la 

sectoarele economice care reprezintă o parte relativ mică din forța de muncă totală  – agricultură și 

turism.   

Atât CIP cât și CCP cuprind în cadrul lor companii mari, medii și mici; cu toate acestea strategia CIP 

reflectă mai mult interesele companiilor mari, în timp ce CCP tinde să pună accentul pe întreprinderile 

mici și mijlocii (IMM). CIP, CCP, CAP și CTP sunt singurele organizații patronale care au acces la 

CPCS.  

Băncile sunt reprezentate de Asociația Băncilor din Portugalia (Associação Portuguesa de Bancos, 

APB) care nu aparține nici unei confederații.   

Tendințe în evoluția organizațiilor patronale  

În primele două decenii, reprezentarea intereselor angajatorilor în cadrul CPCS a fost exercitată de 

CIP, CCP și CAP. În 2003, CTP a fost admisă ca membru al CPCS în continuare, cu acordul unanim 

al celorlalte confederații sindicale. Contextul acestei etape importante a fost faptul că sectorul 

reprezentat de CTP a crescut repede reprezentând aproximativ 5% din forța de muncă salariată.  

În iunie 2009, un grup de organizații patronale din sectorul de construcții și imobiliare au părăsit CIP 

și au înființat o nouă confederație denumită Confederația de Construcții și Imobiliare (Confederação 

da Construção e do Imobiliário, CCI) (PT0906039I). CCI aspiră să fie recunoscută ca partener social și 

să fie admisă în CPCS. Cu toate acestea, acest lucru ar fi posibil doar dacă confederațiile patronale 

care sunt deja membre ale CPCS ar accepta intrarea CCI.  

http://www.cgtp.pt/index.php
http://www.ugt.pt/
http://www.ces.pt/cms/60/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/RESTRUCTURING.htm
http://www.cip.org.pt/
http://www.ccp.pt/
http://www.cap.pt/
http://www.confederacaoturismoportugues.pt/
http://www.apb.pt/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/06/articles/PT0906039I.htm
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Apartenența la organizațiile patronale fără acorduri colective de negociere nu este o problemă în 

Portugalia deoarece prelungirea acordurilor colective prin decret ministerial este o practică obișnuită 

care garantează, pe baza legii muncii existente ,că angajatorii nu pot renunța la acorduri.  

Slovacia:  

Relații de muncă  

Negocierea colectivă  

Negocierea colectivă multi-patronală și uni-patronală joacă un rol important în stabilirea condițiilor de 

ocupare a forței de muncă și a salariilor. Aproximativ 35% din angajați sunt acoperiți de un fel de 

acorduri colective care au efecte juridice pentru părțile contractante.  

Acordurile colective multi-patronale pot fi extinse la alți angajatori conform regulilor specificate de 

Actul de Negociere Colectivă, cu modificările ulterioare. Înainte, extinderile se aplicau rar din cauza 

acordului necesar din partea angajatorilor interesați de extindere. Cu toate acestea,  așa cum s-a 

menționat, această limitare a fost scoasă, iar acum extinderile sunt aplicate mult mai des. Cu toate 

acestea, această practică se poate schimba din nou deoarece angajatorii nu sunt mulțumiți de situația 

actuală  (SK0809019I, SK0906019I). 

Mecanismele de extindere voluntară nu sunt utilizate. Negocierea salarială este coordonată doar la 

nivel sectorial prin acorduri colective multi-patronale care includ prevederi privind majorările 

salariului minim în companiile acoperite de acord.   

Există o tendință de a decentraliza negocierea colectivă la nivel local și la nivelul companiei și de a 

reduce importanța acordurilor colective multi-patronale. Cu toate acestea, ultima încă mai joacă un rol 

important.   

Alte probleme privind acordurile colective  

Pe lângă salarii, negocierea colectivă abordează adesea problemele privind condițiile de concediere  a 

angajaților și crearea și utilizarea Fondului de Asigurări Sociale. Instruirea și învățarea de lungă durată 

nu sunt deocamdată probleme prioritare în negocierea colectivă. Problemele privind egalitatea între 

sexe sunt abordate din ce în ce mai mult.   

Conflict de muncă 

După cum s-a menționat, grevele apar destul de rar, doar două greve având loc în perioada 2004-2007. 

Una dintre ele a fost în legătură cu sectorul sănătății în 2006, implicând un număr limitat de angajați ai 

spitalului (SK0605029I), iar a doua a apărut în sectorul de aviație civilă implicând controlorii de trafic 

aerian (SK0704019I). Motivul care a stat la baza grevei din sectorul sănătății a fost solicitarea 

majorării salariilor. Motivul care a declanșat greva controlorilor de trafic aerian se referea la condiții 

de securitate mai bune ale traficului aerian.  

Mecanismele pentru soluționarea conflictelor de muncă au fost aplicate cu succes. În perioada 2004–

2007, aproape toate conflictele de muncă colective au fost soluționate prin mediere și/sau proceduri de 

arbitraj și nici unul dintre acestea nu a condus la declanșarea de greve.   

Concertare tripartită 

Pentru o perioadă lungă de timp, Consiliul pentru Concertare Economică și Socială (Rada 

hospodárskej a sociálnej dohody, RHSD) a fost forumul pentru dialogul social național tripartit. În 

2004, acest organism a fost redenumit Consiliul pentru Parteneriat Economic și Social (Rada 

hospodárskeho a sociálneho partnerstva, RHSP). Din 2007, acestea funcționează ca și Consiliu 

Economic și Social (Hospodárska a sociálna rada, HSR). În unele domenii de activitate economică, are 

loc un dialog social sectorial tripartit efectiv de exemplu, în sectoarele de transport, poștă și 

telecomunicații. Dialogul social tripartit se preocupă de politici și legislație legate de dezvoltarea 

mediului de afaceri precum și de standardele de viață și condițiile de lucru ale angajaților.  

Reprezentarea angajaților la locul de muncă 

Principalele organisme care reprezintă angajații la locul de muncă sunt sindicatele care au dreptul de a 

participa la negocierile colective. Indiferent de existența sindicatelor în cadrul companiei, angajații pot 

alege comitete de întreprinderi sau reprezentanți ai angajaților. Totuși, aceste organisme nu au dreptul 

să negocieze în mod colectiv. Acțiunea reprezentanților angajaților este reglementată de Codul 

Muncii.   

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/COLLECTIVEAGREEMENTS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/09/articles/SK0809019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/06/articles/SK0906019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISMISSALS.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/LIFELONGLEARNING.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/GENDEREQUALITY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/SK0605029I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/04/articles/SK0704019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/WORKINGCONDITIONS.htm
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Drepturile angajaților  

Inspectoratul Național al Muncii (Národný inšpektorát práce, NIP) este organismul principal care are 

dreptul să controleze punerea în aplicare a legislației muncii în vigoare. Sindicatele au de asemenea 

dreptul de a monitoriza punerea în aplicare a legislației muncii, inclusiv problemele legate de sănătatea 

și securitatea ocupaționale. În ceea ce privește anumite probleme, precum activitatea temporară  și 

munca nedeclarată, Centrul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Familie (Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky, ÚPSVaR SR) are dreptul de a realiza controale.   

În cazul conflictelor de muncă colective sau individuale, instanțele civile decid asupra cazurilor.  

Principalii participanți 

Sindicate 

Există o singură confederație sindicală dominantă – Confederația Sindicatelor (Konfederácia 

odborových zväzov Slovenskej republiky, KOZ SR) – în țară și nu a suferit nici o schimbare 

organizațională semnificativă până la sfârșitul anului 2008. Schimbările actuale se referă mai ales la 

fuziunile unor organizații sindicale sectoriale membre. De exemplu, Asociația Sindicatelor din 

Construcție a fuzionat cu Asociația de Textile, Îmbrăcăminte și Piele și Asociația de Transport Public: 

Asociația Sindicală Integrată a fost înființată la data de 1 ianuarie 2009.  

Densitatea sindicală a scăzut în ultimii 10 ani. În 2003, densitatea sindicală era de 27%, dar a scăzut la 

20% în 2007.  

Organizații patronale 

Federația Asociaților Patronale (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej 

republiky, AZZZ SR) a fost singurul organism reprezentativ la nivel național până în ultimii ani. Cu 

toate acestea, o nouă organizație patronală națională s-a separat de AZZZ SR în martie 2004 – 

Uniunea Națională Patronală (Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky, RUZ SR). 

Aproape jumătate din membrii organizației inițiale AZZZ SR s-au alăturat organizației RUZ SR.  

Densitatea organizațiilor patronale din punct de vedere al numărului de angajați acoperiți a scăzut de la 

circa 30% în 2004 la aproximativ 25% în 2007. În 2008, unele modificări interne au avut loc în 

componența ambelor organizații patronale naționale: componența RUZ SR a scăzut cu aproximativ 

15%, iar componența AZZZ  SR a crescut cu aproximativ 20%. 

 

Potrivit informațiilor disponibile, pentru a evita negocierile colective multi-patronale, unii angajatori 

au decis să părăsească organizațiile patronale la care erau afiliați. În 2008, cele mai importante 

organizații patronale din industrie au părăsit RUZ SR și nu s-au alăturat nici unei alte organizații 

patronale naționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safework.gov.sk/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/HEALTHANDSAFETY.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/TEMPORARYAGENCYWORK.htm
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/UNDECLAREDWORK.htm
http://www.upsvar.sk/
http://www.kozsr.sk/
http://www.azzz.sk/
http://ruzsr.sk/
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Slovenia:  

Relaţii industriale  

Negociere colectivă 

Negocieri cu privire la salariu şi la timpul de lucru  

Sistemul de salarizare în sectorul privat este reglementat prin acorduri colective sectoriale și CAMPA, 

care acoperă aproximativ 40.000 de muncitori, în principal din sectorul privat, care nu sunt 

reglementate printr-un acord colectiv sectorial relevant. CAMPA detaliază, de asemenea, și ajustările 

salariale care se aplică, precum și bonusurile pentru tura de noapte, ore suplimentare, lucru în zilele de 

duminică și concediul anual. 

Sistemul de salarizare în sectorul public este reglementat de Legea cu privire la Sistemul de Salarizare 

în Sectorul Public, care a intrat în vigoare în iulie 2005 și a Acordului Colectiv pentru Sectorul Public, 

care a intrat în vigoare în iulie 2007. Aceasta din urmă prezintă un cadru de bază pentru acordurile 

colective sectoriale, care este necesar pentru executarea noului sistem de salarizare în sectorul public. 

Conform legislației, o săptămână de lucru completă constă în 40 de ore. Datorită unor motive diverse, 

cum ar fi natura şi caracterul sezonier al muncii efectuate de oameni, este posibilă şi apariţia unor 

abateri.  

Rata de acoperire și parametrii legali 

Rata de acoperire a acordurilor colective din Slovenia a fost de 100%, dar din cauza modificărilor 

legislative care au introdus negocierea colectivă liberă, rata de acoperire în anul 2007 a fost de 96% 

(www.worker-participation.eu). 

Acordurile colective în sectorul privat din Slovenia aveau efecte juridice, dar noua Lege privind 

acordurile colective, adoptată de Parlamentul sloven la 4 martie 2006, introduce negocierea colectivă 

liberă și voluntară (SI0604029I). În sectorul public, mai multe dispoziții ale noii legi privind Sistemul 

de Salarizare în Sectorul Public din 2005 necesită punerea în aplicare prin acorduri colective, având 

astfel efectul de a face obligatorii astfel de acorduri. 

Extinderea acordurilor colective 

Un acord colectiv pentru unul sau mai multe ramuri sectoriale poate fi prelungit de către ministrul 

responsabil cu munca la cererea uneia dintre părțile la convenția colectivă. Ministrul ia decizia cu 

privire la prelungirea unei părți sau a întregii convenții colective în cazul în care aceasta a fost semnată 

de către una sau mai multe organizații sindicale reprezentative și una sau mai multe organizații 

patronale reprezentative reprezentând mai mult de jumătate din lucrătorii angajați în companiile care 

ar putea fi afectate de prelungire. 

În ceea ce privește furnizarea de remunerare, angajatorul și sindicatul companiei pot conveni, în scris,  

o sumă mai mică decât cea stabilită de către CAMPA pentru o perioadă maximă de șase luni, în cazul 

în care acest lucru contribuie la păstrarea locurilor de muncă. Mai mult decât atât, angajatorul și 

sindicatul companiei pot conveni să prelungească această măsură. 

Coordonarea negocierilor salariale 

Negocierea salariilor la nivel sectorial în sectorul privat este coordonată între sindicatele sectoriale  

reprezentative și organizațiile patronale reprezentative. La nivel intersectorial, principalii actori din 

sectorul privat sunt șapte confederații sindicale reprezentative și patru organizații patronale 

reprezentative. În sectorul public, principalii actori sunt reprezentanți ai Ministerului Administrației 

Publice (Ministrstvo za javno upravo, MJU) și sindicate reprezentative pentru sectorul public. 

Tendința spre descentralizare 

Negocierea colectivă din Slovenia în sectorul privat este din ce în ce mai descentralizată. Acordurile 

colective se aplică la toate cele trei niveluri - național, sectorial și la nivelul societății. Cu toate 

acestea, cu principiul de voluntariat, convențiile colective nu mai sunt obligatorii. În iunie 2006, 

angajatorii și sindicatele au încheiat CAMPA pentru prima dată, fără participarea guvernului. În 

sectorul public, negocierea colectivă rămâne centralizată. 

Alte aspecte în contractele colective 

Acord Social pentru 2007-2009 include dispoziții privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse și 

respectul pentru diversitate, echilibru muncă-viață, participarea lucrătorilor în managementul și 

http://www.worker-participation.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/04/articles/SI0604029I.htm
http://www.mju.gov.si/
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responsabilitatea socială a întreprinderilor. Unele acorduri colective - pentru bănci și bănci de 

economii - includ dispoziții referitoare la hărțuirea psihologică la locul de muncă. În noiembrie 2004, 

ZSSS a propus încheierea unui acord colectiv național privind stresul (SI0501204F). 

Acord Social pentru 2007-2009 include, de asemenea, dispoziții în ceea ce privește îmbunătățirea 

calității educației și promovarea învățării pe tot parcursul vieții. 

Dezbatere privind diferența de remunerare în funcţie de gen 

Discuțiile privind diferența de remunerare între femei și bărbați au fost introduse recent în dezbaterile 

publice; subiectul apare în documente de politici publice, cum ar fi Planuri Naționale de Acțiune 

(PNA) privind ocuparea forței de muncă, precum și partenerii sociali - în principal sindicate - au 

început să includă acest subiect în agenda lor. În 2007, ZSSS a organizat un atelier de lucru cu experți 

din Oficiul de Statistică al Republicii Slovenia (Statistični úrad Republike Slovenije, SURS). 

Participanții au încercat să identifice factorii care cauzează diferența de remunerare între femei și 

bărbați.  

Conflictul industrial  

Frecvenţa grevelor 

În prezent, nu există date oficiale fiabile cu privire la acțiunea grevelor în Slovenia. Potrivit 

reprezentantului ZSSS, numărul de greve în societățile individuale a scăzut în ultimii ani. În 2005, au 

avut loc 14 greve în întreprinderile individuale cu membri ZSSS; în 2006, au existat șapte greve, iar în 

2007 a fost organizată o singură grevă. 

La data de 17 noiembrie 2007, după eșecul negocierilor cu angajatorii cu privire la schimbările în 

CAMPA, toate cele șase confederaţii sindicale din sectorul privat - ZSSS, KNSS, KSS Pergam,  

Konfederacija '90, Alternativa și Solidarnost – au organizat un miting de masă în capitala Ljubljana 

(SI0709019I). Atunci când nu a fost semnat niciun acordul, la 12 martie 2008 a fost organizată o grevă 

de avertisment generală în sectorul privat. Acesta a fost a treia grevă de acest gen din istoria Sloveniei 

la care au luat parteaproximativ 165,000 de muncitori. În aprilie 2008, Confederația Europeană a 

Sindicatelor (ETUC) și a organizării sa membră slovenă, ZSSS, a organizat o demonstrație europeană 

în Ljubljana pentru un salariu mai bun (SI0804019I). 

Sectoarele implicate și motivele pentru acțiunea colectivă  

Toate sectoarele de activitate economică au fost implicate în grevele generale. Cele şase confederații 

sindicale din sectorul privat au organizat greve generale în 2007 și 2008; au participat, de asemenea, 

sindicatele din sectorul public, reprezentând pensionarii și studenții, precum și multe alte grupuri. 

Confederațiile sindicale au cerut salarii mai bune, o distribuție mai echitabilă a profiturilor companiei  

în funcție de o creștere puternică a PIB-ului, ajustări salariale datorate nivelurilor ridicate ale inflației  

și ale costuri de trai, precum și încheierea tratatului CAMPA 2008-2009 în sectorul privat. După cum 

s-a menționat, la 30 mai 2008, partenerii sociali din sectorul privat au semnat în cele din urmă tratatul 

CAMPA pentru 2008 și 2009. 

Concertarea tripartită 

Organismul central sloven care se ocupă de cooperarea tripartită este ESSS (SI0207103F), înființat în 

1994. În prezent, angajatorii și guvernul au câte șapte reprezentanți în ESSS, în timp ce sindicatele au 

opt reprezentanți. Deoarece fiecare parte a celor trei parteneri dispune de un singur vot, indiferent de 

numărul de reprezentanți pe care îi are în ESSS, nu este esențial pentru fiecare parte să aibă același 

număr de reprezentanți. 

Domeniul de activitate al ESSS este limitat și, în principal se referă la relațiile industriale, condițiile de 

muncă, legislația muncii, drepturile sociale și politica ocupării forței de muncă, precum și alte aspecte 

economice și sociale mai largi cu privire la interesele lucrătorilor și ale familiilor acestora, interesele 

angajatorilor și politica guvernului. 

Reprezentarea la locul de muncă  

Sindicate  

Angajaţii de la locurile de muncă din Slovenia sunt reprezentaţi de sindicate și consilii de muncă. 

Funcția de bază a organizațiilor sindicale sau a delegaților personalului este protecția drepturilor și a 

intereselor lucrătorilor, precum și negociere și consultare. Principalele probleme cu care se confruntă  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/01/feature/SI0501204F.htm
http://www.stat.si/eng/index.asp
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/09/articles/SI0709019I.htm
http://www.etuc.org/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/SI0804019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/07/feature/SI0207103F.htm
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sunt plata, timpul de lucru, condițiile de muncă și concedierile. În scopul de a reprezenta angajații în  

aspecte legate de protecția economică și socială și de a participa la consiliul de administrație al unei 

societăți, sindicatele trebuie să fie reprezentative. Un sindicat este reprezentativ la nivel de companie, 

în cazul în care calitatea de membru reprezintă cel puțin 15% din lucrătorii angajați în cadrul 

companiei. Aproximativ 60% -70% din companii au sindicatelor sau delegați ai personalului. 

Consilii de muncă  

Funcția principală a consiliilor de muncă este de consultare comună, informare și cooperarea în 

procesul de luare a deciziilor. Principalele probleme pe care le abordează sunt condițiile de lucru, 

concediul, concedierea, sănătatea și siguranța la locul de muncă, discriminarea și protecția lucrătorilor 

tineri. Un consiliu de muncă poate fi înființat în companiile cu mai mult de 20 de angajați, în timp ce 

în cazul în care sunt mai puțin de 20 de angajați, delegatul muncitorilor are aceleași drepturi și 

obligații. Incidența consiliilor de muncă și a delegaților lucrătorilor din întreprinderi cu mai puțin de 

50 de angajați este de 20%, în companiile cu 50-249 de salariați este de 30% și în companiile cu mai 

mult de 250 de angajați proporția este de aproximativ 75%. 

Cadru legal 

Dispozițiile cu privire la activitatea sindicatelor sau a delegaților personalului, numărul acestora și 

protecția lor sunt definite de Legea cu privire la Relațiile de Muncă, în timp ce reprezentativitatea este 

reglementată de Legea cu privire la Reprezentativitatea sindicatelor. Dispozițiile cu privire la 

activitatea, componența și protecția consiliilor de muncă sunt reglementate prin Legea cu privire la 

Participarea Lucrătorilor în Management. 

Drepturile Angajatului 

Inspectoratul Muncii din Republicia Slovenia (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, IRSD) este 

autorizat să monitorizeze dacă toți partenerii sociali respectă reglementările acordurilor colective și să 

asigure punerea în aplicare a drepturilor lucrătorilor. În 2007, IRSD a publicat un raport privind 

activitatea sa, avertizând publicul despre creșterea numărului de încălcări ale legii muncii, cu privire la 

relația de muncă. 

Principalii actori  

Sindicate  

Densitatea sindicatelor  

În ultimii ani, sindicatele au pierdut o treime din totalul membrilor. Cele mai recente date disponibile 

pentru 2007 arată că 44% dintre angajați au fost într-un sindicat în Slovenia (www.worker-

participation.eu), în scădere de la 63,5% în 1994 (SI0210102F). 

Potrivit reprezentanților sindicatelor, rata densităţii sindicatelor pentru unele confederații a rămas 

aceeași, și anume Asociația Sindicatelor Libere din Slovenia (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

ZSSS), KNSS - Independenţa Confederația Sindicatelor Noi din Slovenia (KNSS - Neodvisnost, 

Konfederacija novih sindikatov Slovenije, KNSS) și Uniunea Solidarităţii Muncitorilor (Zveza 

delavcev Solidarnost, Solidarnost). Densitatea sindicatului chiar a crescut în Confederația Sindicatelor 

din Slovenia Pergam (Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, KSS Pergam). Rata densităţii 

sindicale a  ZSSS este de aproximativ 40,8%, în timp ce este de 4% pentru KNSS, iar KSS Pergam are 

în prezent o rată a densității sindicalede de 11,7%. Confederația Sindicatele din Sectorul Public 

(Konfederacija sindikatov javnega sektorja, KSJS), înființată în 2006, are o rata a densității sindicale 

de 10% . 

Principalele organizaţii sindicale 

Sunt şapte confederaţii sindicale în Slovenia :  

 ZSSS; 

 KNSS; 

 KSS Pergam; 

 Confederaţia Sindicatelor ’90 din Slovenia (Konfederacija sindikatov ’90 Slovenije, 

Konfederacija ’90); 

 Solidarnost; 

http://www.id.gov.si/en/
http://www.worker-participation.eu/
http://www.worker-participation.eu/
http://www.zsss.si/
http://sindikat-solidarnost.si/
http://www.sindikat-pergam.si/
http://www.konfederacija-sjs.si/
http://www.sindikat-ks90.si/
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 Uniunea Slovenă Alternativă a Sindicatelor (Slovenska zveza sindikatov Alternativa, 

Alternativa); 

 KSJS. 

Tendinţe în dezvoltarea sindicatelor  

La data de 1 februarie 2006, cinci uniuni profesionale din sectorul public sloven au fondat KSJS. Cele 

cinci sindicate cuprind: Sindicatele Slovene pentru Educație, Știință și Cultură (Sindikat vzgoje, 

izobraževanja, znanosti în Kulture Slovenije, SVIZ), Sindicatul pentru Sanatate si Servicii Sociale din 

Slovenia (Sindikat zdravstva în socialnega varstva Slovenije, SZSVS), Sindicatul Poliţiei din Slovenia 

(Policijski sindikat Slovenă, PSS), Sindicatul Lucrătorilor din Domeniul Asistenţei Medicale din 

Slovenia (sindikat delavcev v zdravstveni Slovenije Negi, SDZNS) și Sindicatului Independent al 

lucrătorilor de la Universitatea din Ljubljana (Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze , 

NSDLU). Cu 81,000 de membri, KSJS este acum al doilea confederație sindicală ca dimensiune 

(SI0603019I). 

Organizaţia patronatelor  

Densitatea organizaţiei patronatelor  

Până în anul 2006, două organizații patronale, Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei 

(Gospodarska zbornica Slovenije, GZS) și Camera de artizanat și Întreprinderile Mici din Slovenia 

(Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, OZS), au reprezentat 100% din antreprenorii din cauza 

obligativităţii calităţii de membru. Cu noua legislație adoptată în anul 2006, calitatea de membru a 

camerelor de comerț și industrie este voluntară pentru companii (SI0606019I); astfel, în ultimii doi 

ani, rata densităţii organizațiilor patronale a scăzut. 

Bazat pe cifrele din 2008, toate companiile membre ale organizațiilor patronale din Slovenia angajează 

80% -90% din angajații din sectorul privat. Se preconizează că rata totală de densitate va scădea în 

viitorul apropiat la 63% -73%. Dacă rata ddensităţii scade în continuare, în câțiva ani ar putea să scadă 

sub pragul necesar de densitatea de peste 50%, care este necesar pentru prelungirea acordurilor 

colective. Acest lucru ar avea consecințe grave pentru contractele colective de muncă (SI0809039I). 

Principalele organizaţii patronale 

În prezent, există cinci organizații patronale în Slovenia:  

 GZS; 

 Asociația Angajatorilor din Slovenia (Združenje delodajalcev Slovenije, ZDS); 

 Camera de Comerţ din Slovenia (Trgovinska zbornica Slovenije, TZS); 

 OZS; 

 Asociația Angajatorilor pentru Activități de Artizanat din Slovenia (Združenje delodajalcev 

obrtnih dejavnosti Slovenije, ZDODS). 

 

Tendinţe în dezvoltarea organizaţiilor patronale  

De la introducerea calităţii voluntare de membru, în conformitate cu Legea cu privire la Camerele de 

Comerț și Industrie (2006), au apărut două forme de reprezentare a angajatorului: organizațiile 

patronale "pure", care se specializează în reprezentarea intereselor legate de piața forței de muncă și 

relațiile industriale și asociații "duble", cum ar fi camerele de comerț și industrie, care combină 

reprezentarea intereselor pe piața forței de muncă și a intereselor pe piața de produse. 

OZS va înceta în curând să funcționeze ca o organizație patronală ca urmare a aderării sale obligatorie. 

Perioada de tranziție de trei ani în care camera i-a fost permis să încheie acorduri colective a expirat în 

aprilie 2009. 

Noua organizaţie patronală, TZS, companiile organizatoare din sectorul comerțului, a fost înființată la 

data de 17 noiembrie 2006. Membrii săi generează peste 20% din cifra de afaceri totală a Sloveniei și  

peste 60% din cifra de afaceri totală a sectorului. Cu acordul tuturor semnatarilor, TZS a aderat la noul 

Acordul colectiv pentru Sectorul de Retail la data de 15 decembrie 2006. 

 

 

Spania  

http://www.sviz.si/
http://www.sindikat-zsvs.si/
http://www.pss-slo.org/
http://www.sdzns.si/
http://www.nsdlu.si/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/03/articles/si0603019i.htm
http://www.gzs.si/
http://www.ozs.si/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/06/articles/SI0606019I.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/09/articles/SI0809039I.htm
http://www.zds.si/
http://www.tzslo.si/
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I. Dialogul Social in Spania în ultimii ani 

Cei trei mari actori implicati în dialogul social tripartit sunt: Guvernul, sindicatele şi 
organizaţiile patronale. 

 Cele două mari confederaţii sindicale din Regatul Spaniei sunt: 

UGT –  Uniunea Generală a Lucrătorilor 

CCOO – Confederaţiile Lucrătorilor 

 Cele două mari confederaţii patronale din Regatul Spaniei sunt: , 

CEOE – Confederaţia Spaniolă a Organizaţiilor Empresariale 

CEPYME – Confederaţia Spaniolă a Firmelor Mici şi Mijlocii 

Din 1980, în Spania negocierea colectivă a fost  centrată doar pe negocierea salariilor şi a 
timpului de muncă. Doar începând cu reforma din 1994 s-au introdus gradual concepte ca 
flexibilizarea timpului de muncă, concilierea între viaţa profesională şi cea de familie, politici 
de egalitate de şanse, etc. 

Din 1998 până în prezent dialogul social a cunoscut o dezvoltare continuă, ceea ce s-a 
concretizat prin semnarea a numeroase acorduri între patronate şi sindicate referitoare la 
relaţiile de muncă şi printr-o dezvoltare a politicilor privind protecţia socială.  

Se diferenţiază 2 etape importante in dezvoltarea dialogului social: între 1996 şi 2003 şi din 2004 până 

în prezent. 

În prima etapă s-a semnat cea mai mare parte a acordurilor între patronate şi sindicate. 

Cea de-a doua etapă, începe cu o acţiune relevantă a tuturor celor trei actori implicaţi, reprezentată de 

semnarea Declaraţiei Dialogului Social. În data de 8 iulie 2004, Guvernul, CEOE, CEPYME, UGT şi 

CCOO au semnat declaraţia care defineşte cadrul de desfăşurare, obiectivele şi direcţiile generale în 

vederea favorizării Competitivităţii,  Locului de Muncă Stabil şi  Coeziunii Sociale. 

Referitor la reforma negocierii colective, există disfuncţionalităţi recunoscute referitoare la faptul că 

structura negocierii colective este una mixtă (nici centralizată, dar nici descentralizată) şi la faptul că 

există o amplă pluralitate de unităţi de negociere la diferite nivele: naţional, sectorial-naţional, 

teritorial (al Comunităţilor Autonome) şi local. Ca rezultat, există în Spania  cca. 6.000 de convenţii 

colective cu domenii de aplicare reduse şi fragmentate, aproape fără legătură între ele şi care, uneori, 

chiar se contrazic. 

 

II. Scurtă prezentare a situaţiei actuale 

Începând cu data de 28 iunie a.c., data aprobării de către Congres a Legii măsurilor urgente pentru 

reforma pieţii muncii, propuse de către Guvernul PP, organizaţiile sindicale au iniţiat o campanie de 

protest naţional. 
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UGT şi CCOO consideră că aprobarea definitivă a legii reprezintă cea mai mare agresiune la adresa 

Dreptului la Muncă de la începuturile dialogului social şi in acelasi timp o involuţie cu privire la 

drepturile privind munca, impusă de către Guvernul PP. 

Ambele sindicate continuă şi în prezent protestul, exprimând dezacordul faţă de reforma care 

generează de fapt cresterea şomajului, care suprimă drepturi câştigate şi care rupe echilibrul între 

relaţiile de muncă. 

UGT şi CCOO s-au adresat Avocatului Poporului cu un recurs la inconstituţionalitatea legii aprobate. 

De asemenea, cele două sindicate au depus plângeri la OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) şi la 

Tribunalul Suprem. 

Sindicatele au iniţiat ample manifestaţii şi greve încă din luna mai 2012. 

Conducerea celor două mari confederaţii sindicale a decis convocarea membrilor sindicali pentru ziua 

de 19 iulie 2012, pentru a manifesta în toată Spania contra unora dintre măsurile anunţate de Guvern, 

respectiv: 

 creşterea TVA;  

 suprimarea extra plăţii salariale de sfârşit de an (prima de Craciun echivalenta unui salariu); 

 micşorarea prestaţiilor pentru şomaj. 

Din data de 19 mai 2012 şi până la data actuală (25 iulie 2012), manifestaţia iniţială convocată de către 

sindicate s-a transformat în ample demonstraţii zilnice pe tot teritoriul Spaniei. 
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Suedia:  

Relaţii industriale  

Negociere colectivă 

Un acord principal între părțile la nivel național definește cadrul rolurilor lor și regulamentul dintre 

ele. Acest acord - Saltsjöbadsavtalet - este fundamentul pentru cooperarea între partenerii sociali din 

modelul suedez pe piața forței de muncă (SE0811029I). La nivel sectorial, acordurile generale cu 

garanţie sau cu un nivel minim de garantare sunt negociate pentru salariu și timpul de lucru. Aceste 

acorduri sectoriale sunt informative și stabilesc parametrii pentru negocieri la nivel local, în cazul în 

care mai multe detalii sunt prevăzute în contractele colective de muncă locale. 

Tendința spre descentralizare 

Structura suedeză de negociere colectivă a devenit mai descentralizată în ultimii 15 de ani. Partenerii 

sociali au tendința să delege competența de a negocia salariile și timpul de lucru la nivel local. Unele 

acorduri colective sunt încheiate fără cifrele definitive privind plata sau doar specificând nivelurile de 

garantare, astfel lăsând părților locale puterea de a decide asupra detaliilor în negocierile lor de 

formare a salariilor și stabilirea ratelor salariale. 

Angajatorul și confederațiile sindicale mai încheie încă anumite tipuri acorduri de eco-industrie, cum 

ar fi acordurile de pensii și asigurări colective. Acordul de tranziție pentru ocuparea forței de muncă a 

devenit important, chiar şi în vremuri de criză financiară. Prin acest acord, un procent din suma 

salariului este plătită într-un fond - cunoscut sub numele de Consiliul Securităţii pentru Ocuparea 

forței de muncă (Trygghetsrådet, TRR) - care finanțează măsuri pentru a ajuta lucrătorii concediați să 

obțină un nou loc de muncă sau educație. În caz de punere pe liber sau de concediere, TRR este în 

măsură să ofere sprijin și consiliere atât angajatorilor, cât și reprezentanților sindicatelor. Acorduri 

similare se aplică în sectorul public, cu Fondul de Securitate pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(Trygghetsfonden).  

Negocierea salarială  

Până în 1975, partidele locale au avut domeniu de aplicare limitat pentru negocieri. În anii 1980, 

partenerii sociali au început să negocieze, la nivel sectorial, abandonarea modelului de negociere 

centrală. În 1997, modelul de negociere a fost schimbat din nou, prin creșterea cantității de coordonare 

în cadrul negocierilor. Un element central a fost acela că negocierile din sectorul de producție au 

devenit normative și nivelul dominant pentru alte sectoare ale activității economice. Astfel, Acordul 

privind Dezvoltarea Industrială și de formare a salariilor (Acordul industrial) atins în 1997, are un rol 

normativ în rundele de negociere colective pentru salarii. Există două niveluri de negociere colectivă 

în ceea ce privește plata, formarea salariilor și alte condiții de muncă: la nivel național sau sectorial 

(förbundsavtal) și nivel (compania) local. 

 

 

 

Cu toate acestea, ambele niveluri au o relație suplimentară, deoarece, așa cum s-a arătat, acordurile  la 

nivel industrial prevăd o marjă de manevră pentru acordurile companiei în ceea ce priveşte 

diferențierea și individualizarea salariilor. În acest fel, părţi din creșterea stabilită a salariului central  

sunt distribuite la nivel local, în funcție de preferințele actorilor locali. 

Modelul de negociere a sugerat, de asemenea, faptul că negocierile ar trebui să se bazeze pe evoluția 

creșterii salariale a concurenții europeni principali din acest sector. Sectorul de producție şi-a asumat 

răspunderea macroeconomică și a contribuit la o îmbunătățire treptată în formarea salariilor, potrivit 

Institutului Național de Cercetări Economice (Konjunkturinstitutet, KI). 

În Suedia, negocierile colective sunt singurul sistem de formare a salariilor, atât în sectorul public cât 

și în cel privat. Sindicatele de la nivel sectorial se ocupă de cele mai multe negocieri salariale, în 

negocierea cu partenerii sociali din partea angajatorului. Mulți angajați au un fel de flexibilitate a  

salariului individual, de exemplu, pe baza performanțelor de muncă (SE0803019Q, SE0808019Q). 

În timp ce densitatea sindicală este un indicator al potențialei puteri de negociere și de solidaritate în 

rândul angajaților, acoperirea negocierilor măsoară gradul în care angajații beneficiază de pe urma 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/11/articles/SE0811029I.htm
http://www.trr.se/
http://www.trygghetsfonden.se/
http://www.konj.se/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803019s/se0803019q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0808019s/se0808019q.htm
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termenilor și condițiilor de angajare negociate de sindicat. Rata de acoperire a acordurilor colective a 

fost de 92% în 2001 și 91% în 2007. După ce a rămas la acest nivel începând cu 1990, rata de 

acoperire continuă să fie cu mult peste media UE. 

Extinderea acordurilor colective 

Dreptul muncii nu include principiul extinderii legale a acordurilor colective pentru a acoperi o 

intreaga industrie. 

Sindicatele de la nivel național și sectorial, precum și uniunile comerciale locale (sau reprezentanții  

sindicatelor), pe de o parte, și asociațiile patronale și angajatorii organizaţi, pe de altă parte, sunt 

autorizate prin lege - conform MBL - să semneze un acord colectiv. Angajatorii neorganizaţi pot 

semna un acord de cerere (hängavtal), cu un sindicat din companie. 

În conformitate cu legislația suedeză nu este posibilă prelungirea acordurile colective printr-un fel de 

decret sau legislație. Cu toate acestea, sunt folosite practicile cu un efect prelungit. De exemplu, un 

sindicat poate semna un acord de cerere cu un angajator anterior non-semnatar pentru care acordul se 

aplică, de asemenea, la această societate în special, sau angajatorul poate să aplice dispozițiile din 

contractul colectiv lucrătorilor externi, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu un sindicat 

semnatar. 

Alte aspecte în contractele colective 

Partenerii sociali se concentrează asupra mai multor probleme din multe alte runde de negocieri 

colective. Este dezbătută problema echilibrului muncă-viață, precum și a programului de lucru flexibil, 

munca la distanță și pe distanțe lungi de lucru, în scopul de a spori flexibilitatea pentru muncitori.  

Formarea profesională continuă (FPC) este un alt aspect esențial, în scopul de a adapta competențele 

lucrătorilor la nevoile pieței forței de muncă (SE0804049Q). De exemplu, în timpul crizei economice, 

FPC este folosit, în multe cazuri, ca o alternativă la concedieri. 

 

Egalitatea de gen este, de asemenea, abordată în cadrul negocierilor colective. De exemplu, LO a avut 

un scop în timpul rundelor de negociere  colectivă, în 2007, ca ocupațiile dominate de femei trebuie să 

ajungă la același nivel de salarizare ca și cele dominate de bărbați.Pentru a atinge acest scop, s-a 

stabilit un pronosport cu privire la  egalitatea centrală specifică. Inegalităţile de plată și dreptul 

ambelor sexe de a-şi îmbunătăți abilitățile sunt un subiect important pentru majoritatea sindicatelor 

comerciale în negocierile colective. Legea Suedeză referitoare la egalitatea de gen  

(Jämställdhetslagen) - care a fost înlocuită de la 1 ianuarie 2009 de către Legea Antidiscriminare - a 

contribuit la aducerea problemei de gen pe ordinea de zi pe piața forței de muncă. 

Conflictul Industrial 

Numărul de zile de lucru pierdute prin acțiuni colective și numărul de lucrători implicați variază, de 

obicei, în funcție de amploarea rundelor de negociere. Cele mai multe acorduri se întind pe parcursul a 

trei ani, ultima rundă de negociere majoră a fost în 2007, când aproximativ 500 de acorduri din 600 în 

total au fost negociate (SE0903029Q). În cursul anului 2007, au avut loc greve nouă atât în sectorul 

publi, cât și privat. În 2008, atunci când doar aproximativ 90 de acorduri au fost negociate, au avut loc 

trei . În 2007, 13666 de zile s-au pierdut din cauza grevelor și 3636 de angajați au fost implicați. 

Oficiul Național de Mediere (Medlingsinstitutet, MI) estimează că aproximativ 13.000 de persoane au 

fost implicate și aproximativ 110.000 de zile lucrătoare s-au pierdut. Aceste numere mari au fost 

cauzate în principal de conflictul prelungit dintre Asociația suedeză a profesioniștilor din domeniul 

sănătății (Vårdförbundet) și SKL (SE0805039I). Aproximativ 10.000 de persoane au fost implicate în 

această grevă națională, care a durat puțin mai mult de cinci săptămâni. 

În comparație cu alte țări europene, numărul de greve este scăzut în Suedia și gama lor este limitată. 

MI este adesea folosit în ocazii de conflict. A fost fondată în anul 2000 și este o agenție pentru 

activitățile guvernamentale centrale din domeniul medierii. Ea mediază în litigii de muncă și are ca 

scop promovarea unui proces eficient de formare a salariilor. Aceasta este, de asemenea, responsabilă 

pentru statisticile publice cu privire la salarii. Numărul de greve a scăzut în ultimii ani, fapt care poate 

fi cel puțin parțial datorită rolului şi muncii depuse de MI. Intervențiile forțate în medieri între 

partenerii sociali nu sunt necesare, deoarece partenerii înșiși solicită ajutor, dacă este necesar.  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0804048s/se0804049q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903029s/se0903029Q.htm
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Concertarea tripartită 

În Suedia, negocierile tripartite sunt rare, deoarece partenerii sociali nu sunt de acord cu intervenţia în 

negocierile colective a guvernului sau a oricărei alte părţi. Ideea de auto-reglementare prin negocieri 

colective de către partenerii sociali este puternică în Suedia. 

Reprezentarea la locul de muncă 

Reglementarea organismelor de reprezentare a lucrătorilor este codificată prin legi, cum ar fi MBL și 

SAL, dar, de asemenea, de acordul principal, Saltsjöbadsatalet. 

Tabelul 3 prezintă principalele canale de reprezentare a lucrătorilor la locul de muncă. 

 

Tabelul 3: Reprezentarea angajatului la locul de muncă   

  

Sindicatul 

(reprezentantul local 

sau filiala locală a 

sindicatului) 

 

Comitetul pentru 

Sănătate şi Siguranță 
(reprezentantul local 

pentru siguranță, 

reprezentantul regional 

pentru siguranță sau  

Comitetul de siguranță) 

Comitetul pentru 

mediul de lucru  
(reprezentantul 

local pentru 

siguranță, 

reprezentantul 

regional pentru 

siguranță sau  

Comitetul de 

siguranță)  

Reprezentantul 

Muncitorilor 

(reprezentare în 

Consiliul 

Angajaţilor, numai 

în sectorul privat )  

Rolul și 

competența 

Să se ocupe de toate 

problemele dintre 

angajați și angajator, 

și să negocieze între 

părți. Aceasta este 

temelia de bază a 

mișcării forței de 

muncă. 

  

Asigură siguranţa la locul 

de muncă, atât cea fizică 

cât şi cea psihologică, 

adică mediul de lucru. 

Asigură conformitatea cu 

obligaţiile angajatorului 

conform cadrului legal şi 

al managementului 

locului de muncă 

sistematic.  

Probleme legate de 

mediul de lucru, 

sănătate şi siguranţă 

s  

Rol informativ și 

putere de influență 

în luarea deciziilor 

în consiliu privind 

problemele  generale 

de dezvoltare. 

Incidență 

Aproximativ 5% -

10% din forța de 

muncă sunt 

reprezentanți ai 

sindicatelor. Nu 

există statistici 

disponibile cu privire  

la sectoare 

Acesta este obligatorie 

prin lege, cu puține 

excepții, de aceea, 

aproape toate unitățile au 

reprezentanți pentru  

siguranță. 

Se referă la întreaga 

economie. 

Toate companiile cu 

mai mult de 25 de 

angajați au 

reprezentanți ai 

lucrătorilor în 

consiliu. Cuprinde  

aproximativ 18.000 

de muncitori. 

Sursa: EIRO 

Drepturile angajatului  

După cum s-a menționat, MBL oferă sindicatelor dreptul de a acționa ca agenți colectivi pentru 

membrii lor. Dreptul la informare și consimțământ a fost, de asemenea, extins la locurile de muncă 

care nu sunt reglementate de acorduri colective. Litigiile individuale de la locul de muncă sunt 

soluționate fie prin negocieri între partenerii sociali sau prin arbitraj la Curtea de Muncă sau o instanță 

districtuală. Acordurile colective și legislația muncii reglementează litigiile care sunt manipulate. În 

plus, Ombudsmanul lucrează pentru drepturile lucrătorilor, supravegherea și sprijinirea angajaților în 

situații de discriminare. LAS oferă, de asemenea, protecție la locul de muncă pentru salariați. 

Legea Conflictelor de Muncă  reglementează procedura judiciară în litigiile dintre partenerii sociali; 

Tribunalul Muncii (Arbetsdomstolen) este instituția responsabilă în acest sens. Părțile care nu fac 

obiectul unor acorduri colective trebuie să îşi rezolve diferendele lor în cadrul instanței civile în sistem 
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normal, cu Tribunalul Muncii ca ultimă soluție. Cu toate acestea, angajatorii care nu sunt membri ai 

unei organizații fac de multe ori o cerere de acord, care să le permită să apeleze la Tribunalul Muncii  

pentru soluţionarea litigiilor lor. 

Actori principali  

Acordurile  principale existente (Saltsjöbadsavtalet) au fost negociate în 1938 între partenerii sociali și 

le dă dreptul și responsabilitatea de a reglementa salariile și condițiile de muncă. Auto-reglementarea 

prin negocieri colective este, prin urmare, puternică. Partenerii sociali sunt adesea reprezentaţi în 

organismele consultative sau grupuri de referință la comisiile guvernamentale sau anchete. 

Sindicatele 

Densitatea sindicatelor  

Ratele de apartenenţă la sindicate au fost mari în Suedia, în special în sectorul public. O explicație 

importantă pentru densitatea sindicală relativ mare este gradul ridicat de sindicalizare în rândul 

muncitori cu gulere albe. Cu toate acestea, o tendință de scădere continuă a calității de membru a avut 

loc de la începutul anilor 1990 și a devenit mai pronunțată în ultimii ani. Mișcarea sindicală a scăzut 

cu 8% între 2004 și 2008. Declinul se bazează în mare parte și distribuit în mod egal între muncitorii 

cu gulere albe și muncitorii cu gulere-albastre, bărbați și femei. Apartenenţa la sindicat este o 

problemă deosebită pe care angajații tineri o neglijează de multe ori (SE0803029Q). Scăderea 

numărului de membri este, în principal datorată modificărilor efectuate de către Guvern a taxelor la 

fondurile de șomaj în ianuarie 2007 (SE0806029I). 

Principalele organizaţii sindicale 

Confederații sindicale sunt delimitate de ocupație. Există trei confederații principale: una pentru 

muncitorii cu gulere-albastre, calificați și necalificați,  deși aceasta include adesea angajații clericali si 

funcționarii publici de grad inferior, una pentru muncitorii cu gulere albe și una pentru profesioniștii 

din domeniul academic. Mai precis, aceste organizații sindicale sunt: 

 Confederaţia Sindicală Suedeză (Landsorganisationen i Sverige, LO), cu 1.28 milioane de  

membri în rândul  muncitorilor cu gulere-albastre; 

 Confederaţia Suedeză a Angajaţilor Calificaţi (Tjänstemännens Centralorganisation, TCO), cu 

aproximativ 950,000 de membri - în special muncitori cu gulere albe; 

 Confederaţia Suedeză a Asociaţilor Calificate (Sveriges Akademikers Centralorganisation, 

SACO), care cuprinde aproape 460,000 de funcţionari publici şi angajaţi calificaţi ce deţin 

titluri academice.  

Careau fost principalele evoluţii în partea sindicatelor (de ex. Fuziuni TU) ? 

Tendinţe în dezvoltarea sindicatelor  

LO și, într-o măsură mai mică, TCO se bazează pe "principiul industrial", ceea ce înseamnă că 

sindicatele sunt organizate în funcție de sectorul economic în care angajații lucrează mai degrabă decât 

în funcție de ocupațiile angajaților. 

Nu toate sindicatele au înregistrat un declin în ceea ce priveşte numărul de membri. Pentru SACO, 

numărul de membri a crescut ușor în ultimii ani, spre deosebire de celelalte două confederații sindicale 

comerciale majore. TCO și LO susţin campanii pentru a atrage noi membri și să încearcă să inverseze 

pierderile din ultimii ani (SE0901029Q). 

Cel mai mare sindicat în cadrul LO este Uniunea Municipală a Muncitorilor (Kommunal), cu 

aproximativ 500.000 de membri. Alte două sindicate afiliate LO, Uniunea Suedeză a Metalurgiștilor 

(Svenska Metallarbetareförbundet) și Uniunea Suedeză a Muncii Industriale (Industrifacket), au decis 

să fuzioneze, la începutul anului 2006 pentru a forma Uniunea Metalurgiștilor (IF Metall). Acest nou 

sindicat are aproximativ 400.000 de membri. 

Uniunea Muncitorilor cu gulere albe (Unionen) are aproximativ 491,000 de membri. Acest sindicat a 

fost constituit la începutul anului 2008 și este rezultatul unei fuziuni între Uniunea muncitorilor cu 

gulere albe din industrie (Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sif) și Uniunea Angajaților  

Salariaţi (Tjänstemannaförbundet, HTF). Acest lucru face ca Unionen să fie cel mai mare sindicat 

pentru muncitorii cu gulere albe. 

http://www.lo.se/
http://www.tco.se/
http://www.saco.se/
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Asociatia Inginerilor nelicenţiaţi (Ingenjörsförbundet) și Asociația suedeză a Inginerilor Absolvenţi 

(Sveriges Civilingenjörsförbund) au fost sindicate în cadrul SACO, care organiza inginerii. În ianuarie 

2007, au fuzionat în Asociația suedeză a Inginerilor Absolvenţi (Sveriges Ingenjörer) și noul sindicat 

are 120.000 de membri. 

Organizaţii patronale 

Cele trei organizaţii patronale principale sunt:  

 Confederația Societăţilor Suedeze (Svenskt Näringsliv), care a fost fondată în 2001, după o 

fuziune între Confederația Patronatelor suedeze și Federația Industriei suedeze. Ea reprezintă 

angajatorii din sectorul privat și are ca membri aproximativ 50 de organizațiilor patronale sau 

organizații comerciale din diferite industrii; 

 Asociația suedeză a Autorităților Locale și Regionale (Sveriges Kommuner och landsting, 

SKL). Ea reprezintă interesele guvernamentale, profesionale și legate de angajator a 290 

municipii, 18 consilii județene și două regiuni din Suedia; 

 Agenția suedeză pentru Angajatori de stat (Arbetsgivarverket). O agenție de stat, acesta este 

responsabilă din 1994 pentru politica de angajator a agențiilor în sectorul public la nivel 

național și negociază în numele a circa 270 autorități publice. 

Cea mai mare organizaţie patronală este Confederația Societăţilor Suedeze,  ce reprezintă 54,000 de 

întreprinderi mici, mijlocii și mari care folosesc aproximativ 1,7 milioane de persoane. Rata  densităţii 

sale a fost estimată la 80% în 2008, depășind densitatea sindicală în sectorul privat. 

Alte organizații patronale sunt Asociația suedeză a Antreprenorilor (Företagarförbundet), cu 35.000 de 

membri - care cuprinde, în principal întreprinderile mici - și Federația Întreprinderilor Private 

(Företagarna), cu 55,000 de membri. Aceste organizații nu au dreptulde a negocia acorduri colective. 

 

 

I. Ungaria 

  

Cadrul legal privind dialogul social în Ungaria este asigurat de legea nr. 93/2011 privind  Comisia 

Naţională Economică şi Socială adoptată la data de 15 iulie 2011, (2011. évi XCIII. Törvény a Nemzeti 

Gazdasági és Társadalmi Tanácsról).  

 

Comisia este o structură independentă de Parlament şi de Guvern, cu rol de consultare şi de 

consiliere, formată din reprezentanţii sindicatelor, patronatelor, a camerelor de comerţ, organizaţiilor 

nonguvernamentale din domeniul politicii naţionale, reprezentanţii locali şi din străinătate ai vieţii 

ştiinţifice, respectiv din reprezentanţii cultelor, cu rolul de a asigura o platformă de discuţii pentru 

dezbaterea chestiunilor importante, referitoare la dezvoltarea economiei şi a societăţii, respectiv pentru 

asigurarea unui cadru necesar discutării strategiilor naţionale de dezvoltării pe termen lung. 

Este de menţionat faptul ca recenta modificare (2011) a sistemului de dialog social în sensul că 

guvernul să nu participe efectiv la dialog se datorează măsurilor adoptate de al doilea Guvern Orban in 

luna iunie 2011. Înainte de această perioadă a existat un sistem tripartit de dialog social. Comisia nou 

înfiinţată a preluat prerogativele a trei structuri de dialog social: Comisia Naţională de Dialog Social, 

Comisia Economică si Socială şi Forumul Economic de Dialog Social. Măsura a provocat nemulţumiri 

http://www.ff.se/
http://www.foretagarna.se/
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profunde in cadrul organizaţiilor sindicale şi a patronatelor, acuzând guvernul că prin reorganizarea 

sistemului de dialog social, de fapt nu se doreşte un dialog real cu partenerii sociali. 

Comisia are un rol consultativ, elaborează avize şi propuneri şi are următoarele atribuţii: 

- urmăreşte şi analizează dezvoltarea economica şi sociala a ţării, 

- elaborează propuneri pentru Parlament şi Guvern privind soluţionarea problemelor macroeconomice 

majore  

- dezbate strategiile guvernamentale privind politicile de ocupare a forţei de muncă evoluţia 

economiei, si politicile sociale 

- elaborează analize despre viitoarele măsuri guvernamentale, in ceea ce priveşte piaţa muncii, si 

probleme de interes major a protecţiei sociale 

- participă la evaluarea efectelor unor măsuri guvernamentale şi informează guvernul despre aceste 

rezultate 

- elaborează analize pe probleme strategice cu UE 

- poartă discuţii pe probleme economice şi sociale care au fost introduse cu votul a 2/3 pe agenda 

Comisiei 

- Preşedintele Parlamentului, preşedinţii comisiilor parlamentare, guvernul, membrii guvernului, pot 

solicita părerea Comisiei, solicitare la care Comisia este obligată să răspundă.  

 

Destinatarii propunerilor Comisiei sunt obligaţi să analizeze propunerile înaintate si să informeze 

Comisia despre soluţiile adoptate în chestiunile respective. La şedinţele Comisiei, vor participa ca 

invitaţi permanenţi miniştrii sau persoanele desemnate de ei cu rol de consultare şi fără drept de vot. 

De asemenea vor participa la şedinţele Comisiei preşedinţii sau vicepreşedinţii Comisiei Concurenţei 

si Institutului Naţional de Statistică. 

 

Activitatea Comisiei este asigurată de un secretariat. Condiţiile materiale şi de resurse umane necesare 

funcţionării secretariatului sunt asigurate de ministerul responsabil pentru dezvoltarea relaţiilor civile 

ale guvernului. 

 

Secretariatul Comisiei este organizat ca o direcţie în cadrul Direcţiei Generale pentru Dialog Social, în 

subordinea subsecretariatului de stat responsabil pentru Dialog cu Societatea Civilă şi cu Minorităţile. 

Acesta este o componentă din cadrul secretariatului de stat privind dialogul social si relaţionarea cu 

minorităţile şi cultele din cadrul Ministerului Resurselor Umane.  

 

Legea nr 93/2011 privind Comisia Naţională Economică şi Socială  
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Parlamentul recunoscând rolul şi importanţa dialogului social în evaluarea strategiilor economice si 

sociale, respectiv în vederea formării unui consens între diferitele categorii de interes ale societăţii şi 

ţinând cont de experienţa statelor UE şi principiile prevăzute în Tratatul de Aderare elaborează 

următoarea lege: 

 

 

1.Efectul legii 

 

 

1. § Legea are efect asupra Comisiei Naţionale Economice şi Sociale, membrii comisiei,   instituţiilor 

şi persoanelor implicate în activitatea Comisiei. 

 

2. Scopul înfiinţării Comisiei, principiile de funcţionare 

 

2. § (1) Comisia este o structură independentă de Parlament şi de Guvern, cu rol de consultare si de 

consiliere, formată din reprezentanţii sindicatelor, patronatelor, a camerelor de comerţ, organizaţiilor 

nonguvernamentale din domeniul politicii naţionale, reprezentanţii locali şi din străinătate ai vieţii 

ştiinţifice, respectiv din reprezentanţii cultelor, cu rolul de a asigura o platformă de discuţii pentru 

dezbaterea chestiunilor importante, referitoare la dezvoltarea economiei şi a societăţii, respectiv pentru 

asigurarea unui cadru necesar discutării strategiilor naţionale ale dezvoltării pe termen lung. 

  

(2) Comisia funcţionează cu participarea reprezentanţilor  

 

a) sindicatelor şi organizaţiile patronale sau confederaţiile acestora, 

 

b) camerelor naţionale de comerţ, 

 

c) organizaţiilor civile care activează în domeniul politicii naţionale, 

 

d) cultelor istorice stabilite in legi speciale 

 

e) vieţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate. 

 

(3) Comisia are interesul să realizeze un consens naţional larg, şi în activitatea sa ţine cont şi de 

procedurile europene de dialog social. 

 

3. Atribuţiile Comisiei 

 

 

3. § (1) În realizarea atribuţiilor de consultare, avizare şi de propunere Comisia are următoarele 

atribuţii: 

 

a) urmăreşte şi analizează dezvoltarea economică şi socială a tării, 

 

b) elaborează propuneri pentru Parlament şi Guvern pentru rezolvarea problemelor majore ale 

economiei şi a vieţii sociale, 

 

c) dezbate strategiile guvernamentale privind politicile de ocupare a forţei de muncă evoluţia 

economiei si politicile sociale, 
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d) elaborează analize despre viitoarele măsuri guvernamentale, in ceea ce priveşte piaţa muncii si 

probleme de interes major a protecţiei sociale, 

 

e) participă la evaluarea efectelor unor măsuri guvernamentale şi informează guvernul despre aceste 

rezultate, 

 

f) elaborează analize pe probleme strategice cu UE, 

 

g) analizează problemele economice şi sociale care au fost introduse cu votul a 2/3 pe agenda 

Comisiei. 

 

(2) Preşedintele Parlamentului, preşedinţii comisiilor parlamentare, guvernul, membrii guvernului, pot 

solicita părerea Comisiei, solicitare la care Comisia este obligat să răspundă în 30 de zile şi trebuie să 

prezinte în comisia parlamentara de specialitate. 

 

(3) Destinatarii propunerilor Comisiei sunt obligaţi să analizeze propunerile înaintate si să informeze 

Comisia despre soluţiile adoptate în chestiunile respective. 

 

 

4. Membrii Comisiei 

 

 

4. § (1) Membrii Comisiei se organizează în funcţie de grupuri interese: 

 

1. reprezentanţii vieţii economice 

 

a) preşedinţii organizaţiilor patronale, sau preşedinţii confederaţiilor patronale, 

 

b) preşedinţii camerelor de comerţ şi industrie de interes naţional, 

 

c) reprezentanţii camerelor de comerţ străine sau mixte  

 

d) reprezentanţii altor organizaţii publice în a căror documente de înfiinţare este prevăzută 

reprezentarea intereselor economice sau a reprezentanţilor organizaţiilor a căror aport în viaţa 

economica este consistentă; 

 

2. preşedinţii sindicatelor şi confederaţiilor sindicale; 

 

3. reprezentanţii organizaţiilor civile inclusiv reprezentanţii organizaţiilor civile din domeniul politici 

naţionale; 

 

4. reprezentanţii vieţii ştiinţifice 

 

a) preşedintele Academiei de Ştiinţe Ungare, 

 

b) a reprezentanţii componentelor economice si sociale ai Academiei, ai Asociaţiei Rectorilor 

Universitari, şi Asociaţiei Economiştilor din Ungaria, 

 

c) reprezentantul vieţii ştiinţifice a comunităţilor maghiare din străinătate care este desemnat la 

propunerea Academiei de Ştiinţe Ungare; 
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5. reprezentanţii cultelor. 

 

(2) Membrii desemnaţi de diferite organizaţii devin membrii Comisiei. Mandatul membrilor este de 4 

ani. 

 

(3) Membrii Comisiei nu beneficiază pentru activitatea lor de nici un fel de indemnizaţie. 

 

(4) …………... 

 

(5) In contextul acestei legi o organizaţie desemnatoare poate sa fie o organizaţie care este înfiinţată in 

conformitate cu prevederile legii privind organizarea si funcţionarea organizaţiilor de protejare a 

diferitelor interese, 

 

a) sau o organizaţie a cărui obiect principal de activitate este protejarea intereselor salariaţilor sau 

 

b) printre obiecte de activitate este prevăzută şi protejarea intereselor salariaţilor  

 

 

(6) Confederaţia este aceea organizaţie care pe lângă cele prevăzute la art. 5  

 

a) înglobează alte organizaţii sindicale, sau alianţe de sindicate, sau 

 

b) înglobează organizaţii patronale sau alianţe patronale şi  

 

c) sunt organizaţi la nivel naţional. 

 

(7)………………. 

 

(8) în activitatea Comisiei pot să participe:  

 

a) alianţă sindicală care  

 

aa) înglobează organizaţii sindicale în cel puţin 12 domenii ale economiei din cel puţin 4 domenii 

majore ale economiei naţionale, şi 

 

ab) este prezentă în cel puţin 8 judeţe, respectiv 

 

ac) la nivel de companii are cel puţin 150 organizaţii de bază, respectiv   

 

ad) este membră în Confederaţia Sindicatelor din Europa; 

 

b) alianţă patronală care  

 

ba) are organizaţii patronale în cel puţin şase domenii din două domenii importante ale economiei 

naţionale, şi 

 

bb) este prezentă în cel puţin 10 judeţe, respectiv 

 

bc) la care sunt afiliaţi cel puţin 1000 de angajatori cu cel puţin 100.000 de salariaţi, respectiv 
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bd) este membră în confederaţia patronatelor din Europa. 

 

(9) În îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus organizaţiile sindicale si patronale pot forma alianţe. 

 

(10) Trebuie consideraţi ca membrii ai Comisiei organizaţiile acreditate de Comisia Tripartita  de 

Dialog Social în momentul intrării in vigoare a prezentei legi. 

 

 

6. Invitaţii permanenţi ai Comisiei 

 

 

5. § (1) La şedinţele Comisiei, vor participa ca invitaţi permanenţi miniştrii sau persoanele desemnate 

de ei cu rol de consultare şi fără drept de vot. 

 

(2) De asemenea vor participa la şedinţele Comisiei preşedinţii sau vicepreşedinţii Comisiei 

Concurenţei şi Institutului Naţional de Statistică. 

6. Preşedintele Comisiei 

 

6.§(1)Preşedintele comisiei efectuează toate demersurile privind convocarea, organizarea, derularea 

şedinţelor şi reprezentarea Comisiei faţă de terţi. 

 

(2) Preşedinţia Comisiei este asigurată de preşedinţii grupurilor de interese, prin rotaţie, din 3 în 3 luni 

in ordinea prevăzută la alineatul (1) art. 4.. 

 

 

7. Organizarea şi funcţionarea Comisiei 

 

 

7. § (1) Comisia îşi exercită activitatea prin şedinţe plenare. În pregătirea şedinţelor plenare comisia 

este ajutată de grupuri de lucru pe diferite chestiuni. Şedinţa plenara trebuie convocată de cel puţin 

patru ori pe an sau de ori de câte ori este necesară. Şedinţa este convocată de preşedinte. Şedinţa 

plenară trebuie convocată şi în cazul în care este solicitată de două grupuri de interese sau de o treime 

dintre membrii acesteia. 

 

(2) Comisia in chestiunile de pe ordinea de zi  

 

a) se consultă, organizează dezbateri 

 

b) avizează, 

 

c) formulează sugestii, 

 

d) propuneri, 

 

e) adoptă recomandări, 

 

f) adoptă recomandări privind activitatea proprie. 

 

(3) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretariat. Condiţiile materiale şi de resurse umane 

necesare funcţionării secretariatului  sunt asigurate de ministerul responsabil pentru dezvoltarea 

relaţiilor civile ale guvernului. 
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(4) Activitatea grupurilor de lucru se organizează în coordonarea secretariatului. 

 

(5) secretariatul este o structură de organizare şi coordonare independentă de Comisie: 

 

a) astfel sprijină rezolvarea chestiunilor administrative si informaţionale care sunt în legătură cu 

funcţionarea Comisiei, 

 

b) asigură infrastructura pentru funcţionarea Comisiei. 

 

(6) Membrii Comisiei sunt obligaţi să formeze puncte de vedere  în funcţie de grupurile de interese. În 

procesul decizional, fiecare grup de interese are un vot. În cazul în care regulamentul de funcţionare si 

organizare a Comisiei nu dispune altfel, deciziile Comisiei sunt adoptate cu majoritate simplă. 

 

(7) Regulamentul de organizare si funcţionare precum şi planul de activitate este elaborat de Comisie. 

Adoptarea sau modificarea regulamentului de organizare si funcţionare se poate face numai cu acordul 

a 2/3 din numărul membrilor. 

 




