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Prefaţă
Dragi cititori,
Cu ocazia Conferinţei despre politica de creare a locurilor de muncă, „Locuri de muncă în
Europa”, din luna septembrie 2012, Preţedintele Comisei Europene José Manuel Durăo
Barroso a afirmat că „dialogul social, negocierea colectivă și consultarea fac parte din
ADN-ul nostru”. Acesta este și motivul pentru care trebuie să facem tot ce ne stă în putere
pentru a dezvolta și intensifica dialogul social, mai ales în noile State Membre și în ţările
candidate unde, odată cu ultimele două valuri de extindere ale UE, au apărut dificultăţi destul
de mari. Slaba reglementare a sferei muncii la nivel naţional, cadrele instituţionale concepute
inadecvat, reprezentativitatea la nivel de sindicate dar și de patronate, obstacolele legate de
capacitatea externă (competenţele lingvistice și comunicarea la nivel internaţional,
diseminarea formelor și a proceselor de DSE către membri de sindicat) și de capacitatea
internă (cunoștinţe insuficiente despre formele și procesele DSE),dar și recunoașterea
dialogului social sectorial și a negocierii colective ca veriga cea mai slabă sunt numai câteva
dintre problemele care riscă să pună în pericol tot ce s-a obţinut până acum prin dialogul
social european, dacă nu sunt rezolvate corespunzător. Dialogul social european trebuie să
producă rezultate benefice pentru partenerii sociali, membrii acestora și în aceeași măsură,
pentru întreaga societate din toate Statele Membre. În noile State Membre și în ţările
candidate se impune urgent o nouă cultură a dialogului social, formarea unei relaţii de
încredere reciprocă și de angajare a partenerilor sociali pentru a concepe și a pune în aplicare
o agendă a DS care să conţină chestiunile sectoriale de interes comun la nivel naţional sau
european.Dialogul social este puternic și produce rezultate cu condiţia ca organizaţiile
partenerilor sociali să fie la rândul lor puternice și angajate. Educarea sindicală joacă un rol
vital în întărirea capacităţii sindicale. Echipa de formatori ai ACTRAV de la Centrul de Formare
al OIM de la Torino vă pot fi ghizi pe acest drum.
Acest manual reprezintă un nou instrument pedagogic dezvoltat printr-un proiect al
Programului pentru Activităţi cu Lucrătorii din Centrul de Formare al OIM [ITCILO, n.tr.],
proiect derulat în cadrul Cooperării pentru dialog social și relaţii industriale OIM-CE pe
perioada 2011-2012. Proiectul a avut o componentă de formare a capacităţii organizaţiilor
sindicale în sensul întăririi dialogului social sectorial în noile State Membre și ţările candidate
într-un număr de sectoare. Această componentă a fost organizată în parteneriat cu EFFAT1 și
2
3
EMCEF (devenit industriALL din mai 2012) pe linia bugetară 04.03.03.01 destinată susţinerii
dialogului social european. Manualul, structurat pe șapte module independente de educaţie
sindicală practică la nivel naţional, a fost conceput în contextul european expus mai sus.
Ambiţia sa este de a ajuta sindicatele de ramură să stăpânească cunoștinţele de bază din
sfera dialogului social și de a stimula participarea lor la structurile și procesele de dialog social
european. Principalii beneficiari ai Manualului sunt sindicatele naţionale de la nivel de ramură
1

EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions [Federaţia sindicală europeană pentru
industria alimentară, agricultură și turism, n.tr.]

2

EMCEF, European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation [Federaţia europeană a lucrătorilor din minerit,
industria chimică și energie, n.tr.]

3

Sindicatul european industriALL este o federaţie sindicală europeană nou înfiinţată (în mai 2012) prin fuziunea dintre
European Metalworkers' Federation, European Trade Union Federation: Textile Clothing Leather [Federaţia europeană
din sectorul prelucrării metalelor, Federaţia sindicală europeană: textile și pielărie, n. tr.] și EMCEF

6

din noile State Membre afiliate la federaţiile sindicale europene,federaţii cu care Centrul de
Formare al OIM a mai cooperat în proiecte de formare a capacităţii sindicale finanţate de UE,
și anume industriALL, EFFAT, ETF, UNI și EFBWW.
Deși diversele exerciţii din manual au fost deja testate într-o serie de cinci ateliere de lucru pe
tema dialogului social, manualul ca atare fost prezentat pentru prima dată integral de către cei
doi autori Kristin Carls și Jeff Bridgford la conferinţa de închidere a proiectului Întărirea
dialogului social sectorial în noile State membre și în ţările candidate în sectoarele
reprezentate de EFFAT și industriALL organizată la Bruxelles în 13-14 septembrie 2012,
care a reunit peste 40 de lideri sindicali din Bulgaria, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania,
Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Macedonia (Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei) reprezentând sectoarele: agricultură, HORECA, turism, industria
extractivă, industria energetică. Pentru a asigura o distribuţie mai largă a informaţiei, Manualul
este acum disponibil în limbile engleză, croată, maghiară, română și poloneză și urmează să
fie tradus și în alte limbi vorbite în Europa Centrală și de Est.

Citiţi-l, folosiţi-l și daţi-l mai departe!

Evelin Toth Mucciacciaro
Coordonator de activitate
Programul pentru Activităţi cu Lucrătorii
Centrul Internaţional de Formare al OIM
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Introducere
Cine?
Manualul de Dialog Social este destinat formatorilor sindicali care răspund de organizarea
cursurilor la nivel de ramură și/sau naţional. Manualul acordă o atenţie specială ţărilor din
Europa Centrală și de Est (ECE), atât State Membre cât și ţări candidate, ceea ce înseamnă
că are în vedere condiţiile și nevoile distincte cu care se confruntă sindicatele din aceste ţări
atunci când urmăresc întărirea Dialogului Social.

Ce?
Manualul oferă formatorilor sindicali cunoștinţe de ansamblu despre felul în care funcţionează
procesele de Dialog Social și oferă idei practice de predare interactivă. Este destinat cu
precădere nespecialiștilor, celor care nu sunt neapărat experţi în acest domeniu, și ar trebui
să ofere suficiente cunoștinţe pentru ca orice formator sindical să poată să ţină cursuri de
Dialog Social în mod profesionist și eficace. Scopul preconizat al acestor cursuri este
creșterea capacităţii sindicaliștilor de a participa activ la procesele de Dialog Social la nivel de
ramură, naţional și european. Scopul primar al acestui proces de formare este acela de a se
atinge un nivel comun de înţelegere a ceea ce este de fapt Dialogul Social, care sunt
beneficiile pe care le poate aduce activităţii sindicale de zi cu zi și care sunt provocările sale.
În al doilea rând, cursul trebuie să ofere sindicaliștilor posibilitatea de a face schimb de
experienţă, de a vorbi despre ce au realizat până în momentul respectiv. În al treilea rând,
scopul este dezvoltarea unor strategii de consolidare a Dialogului Social în contextul naţional,
pornind chiar de la aceste experienţe.
Manualul conţine șapte scurte module de formare, fiecare pe câte un subiect. Modulele de
formare 1-4 vizează o mai bună înţelegere a diverselor aspecte și niveluri ale Dialogului
Social. Aceste module acoperă o prezentare de ansamblu a Dialogului Social, o explicaţie mai
detaliată a proceselor de la nivel naţional și european, precum și o prezentare a ceea ce este
Comitetul European de Întreprindere ca instrument distinct de dialog trans-naţional la nivel de
companie. Modulele 5 și 6 se concentrează pe formarea competenţelor. Ele vizează
competenţele de soluţionare a conflictelor și negociere specifice Dialogului Social. Modulul 8
abordează egalitatea între bărbaţi și femei, temă crucială în orice proces de Dialog Social.

Cum?
Cu toate că, luate împreună, aceste module oferă o perspectivă largă asupra cunoștinţelor și
competenţelor implicate în diverse aspecte ale Dialogului Social, fiecare modul poate
funcţiona și independent, ca unitate de sine stătătoare. Structura modulelor este următoarea:
prima parte oferă formatorului informaţii generale asupra subiectului respectiv și indică
materiale informative suplimentare; a doua parte propune diverse activităţi pentru o sesiune
de formare interactivă. Activităţile propuse se bazează de obicei pe o scurtă prezentare
pregătită de formator pe baza unor informaţii furnizate în materiale. Această prezentare este
completată de diverse exerciţii interactive cum ar fi discuţii cu întregul grup pe o temă anume,
activităţi pe grupe de lucru sau perechi ori simularea proceselor de Dialog Social. Acolo unde
este cazul, sunt incluse și fișe de activitate, care pot fi multiplicate și distribuite participanţilor
ca material ajutător pentru exerciţiile pe grupe de lucru.
9
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+ bipartit sau tripartit → transnaţional,
naţional, sectorial, la nivel de companie
sau de unitate,
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+ abordare de tip parteneriat → atingerea consensului
+ obiective strategice ale OIM și ale Modelului Social
European

Dificultăţi:
+ angajamentul
+ aplicarea practică

Exerciţiu interactiv: interese comune și interese
divergente
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INFORMAŢII GENERALE
Ce este Dialogul Social, cum funcţionează, care sunt beneficiile și
dificultăţile sale?
Ce este Dialogul Social?
Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), Dialogul Social cuprinde
„orice tip de negociere, consultaţii sau simplul schimb de informaţii între reprezentanţii
guvernului, patronatelor și lucrătorilor pe teme de interes comun ce privesc politici
economice și sociale. Procesul poate fi tripartit, adică guvernul participă oficial la dialog,
sau se poate referi la relaţiile bipartite, care implică doar reprezentanţii lucrătorilor și
managementul (sau sindicate și asociaţii patronale), la care guvernul participă indirect
sau nu. Dialogul social poate fi informal sau poate fi instituţionalizat. Cel mai adesea, se
prezintă ca o combinaţie între cele două variante. Poate avea loc la nivel naţional,
regional sau la nivel de întreprindere. Poate fi inter-profesional, sectorial sau o
combinaţie între acestea.” 4
Așa cum rezultă din definiţie, Dialogul Social poate avea forme diferite, adică să cuprindă
negocierea colectivă, dar și alte forme de negociere, consultare sau comunicare între
partenerii sociali și eventual, guvernul. Spre deosebire de acestea, acordurile cu un caracter
clar unilateral, cum ar fi codul deontologic al întreprinderilor, nu pot fi asimilate formelor de
Dialog Social.
Consolidarea Dialogului Social este unul dintre cele patru obiective strategice esenţiale ale
OIM pentru promovarea muncii decente, alături de promovarea standardelor de muncă, a
principiilor și drepturilor fundamentale legate de muncă, crearea unor oportunităţi mai largi
pentru asigurarea muncii decente atât pentru bărbaţi cât și pentru femei și un sistem de
protecţie socială eficace, pentru toţi.
Dialogul Social face parte, de asemenea, din Modelul Social European, deoarece
„reflectă principiul democratic (inclus în Articolul 11 al Tratatului privind Uniunea
Europeană –TUE) conform căruia asociaţiile reprezentative trebuie să-și poată exprima
punctele de vedere, să fie consultate și să intre în dialog cu autorităţile publice, iar
lucrătorii și patronatele trebuie să fie implicate în luarea deciziilor pe probleme care le
afectează îndeaproape.”5
Legitimitatea acestor principii poate fi derivată și din Carta drepturilor fundamentale ale
Uniunii Europene, care include dreptul lucrătorilor la informare și consultare în cadrul
companiilor, precum și dreptul la negociere și acţiune colectivă (Articolele 27 și 28).

4

Vezi site-ul OIM, secţiunea domenii ale muncii:
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm

5

European Union (2012): Social Europe Guide[Ghidul Europa Socială, vol. 2/Dialogul Social, n.tr.] Luxemburg: Biroul de
publicaţii al UE, pg.12.
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Cele mai relevante Convenţii și Recomandări OIM pentru Dialogul Social sunt Convenţia 144
asupra consultărilor tripartite, respectiv Recomandarea 152, Convenţia 87 privind libertatea
sindicală și protecţia dreptului sindical și Convenţia 88 privind tot aplicarea dreptului la
organizare și negociere colectivă. Așa cum reiese din aceste convenţii, una dintre activităţile
fundamentale ale OIM pentru a susţine Dialogul Social este stabilirea unor standarde. Pe
lângă aceste standarde, sunt importante și asistenţa tehnică, opinia exprimată cu privire la
politici și cursurile de formare, ca și susţinerea directă a partenerilor sociali prin birourile OIM
pentru lucrători și patronate (ACTRAV și ACT/EMP).

Cum funcţionează și care sunt beneficiile sale?
Aspectul crucial al Dialogului Social este parteneriatul. Se pornește de la premisa că
sindicatele și asociaţiile patronale recunosc existenţa unei probleme comune și se angajează
să acţioneze împreună pentru a o rezolva. Dialogul Social devine astfel un instrument al
consensului. În plus, în varianta sa tripartită, Dialogul Social oferă partenerilor sociali
(sindicate și asociaţii patronale) un instrument prin care pot influenţa deciziile guvernului și
prin care pot face lobby politic pentru susţinerea intereselor lor.
OIM recunoaște două posibile avantaje în această abordare a dialogului: în primul rând,
democratizarea procesului de elaborare a politicilor economice și sociale, în al doilea rând,
reducerea conflictelor sociale.6 Dialogul Tripartit este înţeles ca un proces decizional
democratic. El poate da un plus de legitimitate acţiunilor statului, dar și sindicatelor și
asociaţiilor patronale, care au interesele lor proprii și care pot beneficia de pe urma faptului că
participă la procesul decizional. Dialogul Social, atât în forma sa tripartită, cât și în cea
bipartită, urmează un model practic, de colaborare, pentru a dezvolta o înţelegere comună a
problemelor, pentru a găsi compromisul și un răspuns comun. Ca mijloc de urmărire a
consensului și de reducere a conflictului, Dialogul Social este un instrument preţios mai ales
în timpul unei crize economice sau în perioade de tranziţie.
Acestea sunt doar câteva dintre posibilele avantaje majore ale abordării parteneriale a
Dialogului Social. Oricum, o asemenea atitudine de cooperare nu este singura abordare
posibilă a relaţiilor industriale. Alegerea între colaborare și conflict este o alegere strategică,
care depinde de situaţia concretă și de problemele care sunt în joc. Și totuși, cele două căi nu
se exclud reciproc, ci se completează. De exemplu, este posibil ca patronatele să fie forţate
să adopte o atitudine de negociere prin colaborare doar în urma unor acţiuni sindicale, iar pe
de altă parte, un proces de dialog cu rezultate pozitive pentru lucrători poate spori numărul de
membri de sindicat și crește astfel puterea sindicală la următorul conflict. 7

Care sunt dificultăţile?
Pentru ca abordarea prin Dialog Social să funcţioneze, este nevoie să fie îndeplinite un număr
de condiţii preliminare. De vreme ce habitatul natural al dialogului dintre partenerii sociali este
asigurat de instituţiile de dialog social, pentru ca acestea să funcţioneze corespunzător
primele condiţii preliminare sunt fundamentele unei societăţi democratice și cadrul legislativ al
proceselor de dialog. Este nevoie de organizaţii sindicale și patronale bine închegate, care să
6

OIM (2004): Promoting national social dialogue, An ILO training manual [Promovarea dialogului social naţional, Manual
de formare al OIM, n.tr.], Geneva: Biroul Internaţional al Muncii, pg. 23.

7

Vezi exemplele din Stevis, Dimitris (2010): International Framework Agreements and global social dialogue.
Parameters and Prospects [Acordurile cadru internaţionale și dialogul social global. Parametri și perspective n.tr.],
Geneva: Biroul Internaţional al Muncii, pg. 5-6.
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poată să-și îndeplinească rolul în procesul de dialog. În afară de aceasta, este nevoie de un
interes comun și de o deschidere a părţilor spre un astfel de dialog constructiv, bazat pe
colaborare. În fapt, fiecare dintre părţile implicate urmărește cu totul altceva. Nu este
întotdeauna posibil ca toţi să câștige de pe urma compromisului atins, iar uneori dorinţa de a
dialoga lipsește, mai ales de partea asociaţiilor patronale. Într-o astfel de situaţie, urmărirea
căii dialogului doar de către sindicate nu este neapărat și calea spre succes, pentru că
însemnă să cauţi colaborarea cu un partener care nu există, care nu caută soluţia
compromisului, ci doar luptă pentru propriile interese. Din acest motiv, punctele de pe agenda
Dialogului Social trebuie alese cu mare grijă. De exemplu, este util să se înceapă Dialogul
Social cu domenii unde există șanse reale ale unui consens și unde se pot înregistra succese
oricât de mici. Astfel de subiecte cu potenţial conflictual mai mic sunt sănătatea și siguranţa în
muncă, exploatarea copiilor ca forţă de muncă, egalitatea de șanse și nediscriminarea sau
formarea și învăţarea continuă.
Un alt aspect central, deseori problematic, este asigurarea punerii în aplicare a acordurilor
deja încheiate. O primă chestiune crucială legată de aceste acorduri este caracterul mai mult
sau mai puţin obligatoriu al rezultatelor Dialogului Social. Funcţiile dialogului pot lua forme
diverse, de la un nivel scăzut, bazat exclusiv pe comunicare și informare, fără a presupune
vreun angajament caacest dialog să ducă la politici concrete, până la negocieri propriu-zise,
cu rezultate obligatorii sau nu. Pentru a da câteva exemple pozitive, printre rezultatele extrem
de semnificative ale dialogului se numără acordurile partenerilor sociali de la nivel european
cu privire la concediul pentru creșterea copilului, angajarea cu normă parţială sau cu contract
ca agent temporar, toate transformate în Directive ale Consiliului European, deși aplicarea lor
practică în unele State Membre este încă problematică8. La nivel internaţional, Convenţiile
OIM adoptate ca rezultat al dialogului social tripartit între guverne, organizaţii patronale și
sindicale reprezentative capătă forţă de lege si devin obligatorii pentru ţările care le-au ratificat
din momentul ratificării lor de numărul cerut de ţări. Toate noile State Membre UE și ţările
candidate au ratificat cele opt Convenţii ale OIM asupra standardelor de bază ale muncii
precum și un număr important de alte Convenţii ale OIM. Cu toate acestea, încă mai există
cazuri când Comisia de Experţi pentru Aplicarea Convenţiilor și Recomandărilor OIM este
sesizată cu privire la diverse încălcări ale Convenţiilor. Alte exemple importante de rezultate
ale Dialogului Social la nivel global sunt Acordurile Cadru Internaţionale, semnate de
companiile multinaţionale și de Federaţiile Sindicale Mondiale. Totuși, aceste acorduri
internaţionale nu au forţă de lege și până acum au cuprins doar 0,1% din cele 82.000 de
9
companii multinaţionale care există în prezent.
Implementarea poate rămâne o provocare în oricare dintre cazuri, indiferent că vorbim de
acorduri obligatorii sau neobligatorii, pentru că pasul de la angajamente scrise la măsuri
concrete nu este automat. Ca să menţionăm doar câteva dintre posibilele dificultăţi, s-ar putea
ca una sau mai multe dintre părţile acordului să fi promis mai mult decât intenţionau cu
adevărat să ofere; partenerii sociali pot să se confrunte cu rezistenţa propriilor lor organizaţii
și/sau în rândul membrilor lor; problemele pot să apară și din slaba coordonare între diferitele
niveluri ale Dialogului Social, mai ales atunci când este vorba de transpunerea formelor
transnaţionale și europene de Dialog Social la nivelurile inferioare lor. Cu alte cuvinte,
implementarea însăși presupune dorinţa reală de a întreprinde acţiuni comune.

8

Acest aspect va fi abordat în detaliu în Modulul 3, Dialogul Social European.

9

UNCTAD (2010): World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy [Raport Mondial al Investiţiilor,
2010: Investiţiile într-o economie cu emisii reduse de carbon, n.tr.], New York/Geneva.
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Modulul 1.
Introducere în Dialogul Social

MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Texte
OIM: Dialogul social, soluţia unui limbaj comun, Geneva, Biroul Internaţional al Muncii,
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf
OIM / Kuruvilla (2003): Dialogul Social pentru munca decentă, Geneva: IILS Publications,
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp14903.pdf

Resurse și baze de date online
Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Manualul de formare este conceput în așa fel încât participanţii să înţeleagă mai bine ce
înseamnă Dialogul Social prin schimbul de opinii și experienţă.

1. Punctul de pornire:
Începeţi sesiunea cu definiţia Dialogului Social a OIM, din partea introductivă a manualului.
Cel mai bine ar fi ca această definiţie să rămână afișată undeva pe toată durata sesiunii.
Puteţi să proiectaţi pe ecran, de exemplu, cuvintele cheie din această definiţie, sau să le
scrieţi pe o foaie mare de hârtie, pentru a servi ca referinţă mai târziu. După enunţarea
definiţiei și explicarea ei, formatorul poate grupa întrebările în două serii: o serie de întrebări
pentru a verifica înţelegerea corectă a noţiunilor și o altă serie legată de experienţa
participanţilor legată de Dialogul Social. Mai jos sunt câteva exemple de astfel de întrebări:

+ Aţi participat vreodată la (a) Dialogul Social tripartit, (b) Dialogul Social bipartit?
+ Aţi participat vreodată la Dialogul Social la nivel de companie/sector/naţional/european/
internaţional?

+ Dacă da, care a fost tipul de Dialog Social: negocieri colective, consultări, schimb de
informaţii, altele?
Pentru a parcurge mai rapid această evaluare introductivă, formatorul poate cere
participanţilor să răspundă prin ridicarea mâinii, să numere răspunsurile și să comunice
rezultatele. În această etapă, scopul formatorului este să-și facă o idee generală despre
compoziţia grupului și experienţa membrilor săi. După această rundă de întrebări, formatorul
continuă cu o scurtă prezentare, pe baza informaţiei oferite mai sus, din care trebuie să reiasă
înainte de orice spiritul de colaborare al Dialogului Social, avantajele și dificultăţile sale.
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TIMP: 10 minute pentru definiţia iniţială și pentru întrebări, 15 minute pentru prezentare,
10 minute pentru eventuale discuţii și clarificări.

2. Discuţii pe grupe și cu întregul grup: interese comune
În acest exerciţiu, participanţii trebuie să identifice atât interesele opuse ale lucrătorilor și
patronatelor, cât și interesele lor comune, pentru a putea astfel defini un spaţiu posibil al
iniţiativelor consensuale de Dialog Social.
Metodă: Se împart participanţii în grupe mai mici, de maxim 6 persoane, și li se cere să
identifice și să reprezinte vizual, în fișa de activitate de mai jos, interesele comune ale
lucrătorilor și patronatelor. Rezultatele activităţii pe grupe sunt prezentate întregului grup de
către o singură persoană din fiecare grupă.
TIMP: 5 minute pentru a explica ce se cere în exerciţiu, 20 de minute pentru activitatea pe
grupe, 5 minute pentru prezentarea rezultatelor în faţa întregului grup și 10 minute pentru
discuţia finală comună.
Timp necesar pentru întreaga sesiune: 90 de minute (cu 4 grupe de lucru)
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Modulul 1.
Introducere în Dialogul Social

FIȘA DE ACTIVITATE NR. 1
Interesele lucrătorilor și ale patronatelor
SARCINĂ: Întocmiţi o listă de interese ale (a) lucrătorilor (b) patronatelor care vă vin
spontan în minte. Folosiţi apoi diagrama de mai jos, cu cele două cercuri întrepătrunse,
pentru a reprezenta vizual zona de interese comune. Interesele lucrătorilor sunt trecute în
cercul roșu, de jos, iar cele ale patronatelor în cercul albastru, de sus. Este posibil ca toate
interesele să fie clar poziţionate în figură? Sunt toţi membrii grupei de lucru întotdeauna de
acord cu poziţionarea? Alegeţi o persoană care să raporteze întregului grup rezultatele și
discuţiile din grupa din care faceţi parte.
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Modulul 2.
Dialogul
Social
naţional

Funcţii:
+ negocierea colectivă ca
cea mai semnificativă formă
a sa → stabilirea unor
standarde

+ elaborarea politicilor, procesul
decizional și implementare

Cadre instituţionale în ţările din
Europa Centrală și de Est
+ dialog social tripartit puternic la nivel naţional
+ negociere colectivă slabă la nivel naţional și de ramură

Dificultăţi:
+ caracter fragmentar al negocierii colective (în ţările din Europa
Centrală și de Est)

+ efectele reale restrânse ale DS asupra procesului decizional

Exerciţiu interactiv: bune și rele practici de dialog
social

Dialogul social
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INFORMAŢII GENERALE
Ce este Dialogul Social naţional, cum funcţionează și care sunt
avantajele și dificultăţile sale?
Ce este Dialogul Social naţional?
În orice ţară, forma cea mai semnificativă de Dialog Social este negocierea colectivă, adică
negocierile dintre sindicate și patronate cu privire la salarii și condiţiile de muncă, care conduc
în general la un contract colectiv cu aplicare obligatorie. Însă, așa cum am văzut deja în
Modulul 1, există și alte tipuri de Dialog Social, de la negocieri și consultări, la schimbul de
informaţii. Dialogul Social se poate desfășura pe mai multe niveluri: naţional, la nivel de
ramură, sectorial, companie sau de unitate. Poate, de asemenea, să ia forma bipartită, doar
între sindicate și patronate, sau tripartită, între reprezentanţii sindicatelor, patronatelor și ai
guvernului.
Dialogul Social naţional acoperă de obicei subiecte strâns legate de relaţiile industriale și
condiţiile de muncă (ca și în cazul negocierii colective), dar poate aborda probleme mai largi
de politici economice și sociale. Partenerii sociali pot fi implicaţi în Dialogul Social în trei
moduri. Primul mod presupune participarea partenerilor sociali la procesul elaborării politicilor,
de exemplu prin procesul de consultare și avizare a proiectelor de lege iniţiate de guvern, prin
publicarea unor poziţii bilaterale comune sau a declaraţiilor de intenţie. În al doilea rând,
partenerii pot participa la procesul decizional, fie că este vorba de politici guvernamentale, de
pregătirea unor acorduri bipartite autonome sau negocierea colectivă. În al treilea rând,
partenerii sociali pot juca un rol în administrarea și supravegherea punerii în aplicare a
acordurilor convenite sau a legislaţiei, așa cum se întâmplă în Franţa și în Germania prin
sistemul de gestiune comună a partenerilor asupra fondurilor de asigurări sociale.

Cum funcţionează?
Cadrul instituţional al Dialogului Social variază de la ţară la ţară. În ceea ce privește structurile
de dialog naţional tripartit, în unele ţări există instituţii specifice ale consensului, cum ar fi
Consiliul Economic și Social. Consultarea partenerilor sociali prin intermediul acestor forumuri
poate fi o obligaţie statutară a guvernului (în Franţa, de exemplu), sau se poate baza pe un
consens informal (în Austria). În alte ţări, unde nu există astfel de instituţii specifice, pacturile
de la nivel naţional pot fi negociate ad-hoc, dar aceasta depinde de dorinţa guvernului de a se
angaja în dialog (în Italia, Spania, Germania, de exemplu). Oricum, în oricare dintre situaţii,
prezenţa instituţiilor speciale reprezintă numai un cadru de susţinere a Dialogului Social și nu
o garanţie a bunei sale funcţionări, care se construiește pe angajamentul tuturor părţilor
implicate. Uneori, linia care separă dialogul social tripartit și bipartit se estompează, de
exemplu atunci când negocierile bipartite sunt rezultatul cererii de consultare formulate de
guvern sau atunci când acordurile colective sunt puse în aplicare prin legislaţie (Franţa și
10
Spania, de exemplu).
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Vezi OIM /Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book
[Trăsături cheie al dialogului social naţional: colecţie de resurse pentru dialogul social, n.tr.], Geneva: Biroul
Internaţional al Muncii, pg. 15-26.
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Dialogul Social tripartit este important în multe State Membre UE. Acesta este nivelul principal
de Dialog Social în ţările din Europa Centrală și de Est, dar este mai puţin dezvoltat în ţările
scandinave (unde regula este dialogul bipartit), Germania (unde există mai ales cooperarea
informală și ad-hoc) și Marea Britanie (unde nu există Dialog Social la nivel naţional). În toate
ţările din Europa Centrală și de Est, dialogul tripartit se desfășoară în cadrul unor instituţii
oficiale speciale, numite de obicei Consiliu Economic și Social. Spre deosebire de instituţia
europeană ECOSOC care reunește trei grupuri - grupul reprezentat de patronate, grupul
reprezentat de sindicate și alte grupuri de interese - Consiliile Economice și Sociale din
Europa Centrală și de Est reflectă valorile dialogului tripartit așa cum este el definit de OIM,
adică reunesc reprezentanţii guvernului, ai organizaţiilor sindicale și pe cei ai organizaţiilor
patronale. Singurele excepţii sunt Bulgaria, Ungaria și România unde aceste structuri sunt
deschise și participării societăţii civile și a ONG-urilor.
La polul opus, Dialogul Social bipartit la nivel trans-sectorial, sub forma negocierilor colective
regulate există în acest moment numai în Spania, Belgia, Grecia și într-o oarecare măsură, în
Slovenia. Astfel de negocieri colective regulate s-au practicat în trecut și în Irlanda, Finlanda și
România, dar această practică a fost de curând abandonată. În Bulgaria și în Ungaria,
partenerii sociali nu formulează la nivel sectorial decât recomandări cu caracter consultativ.
Oricum, există și alte forme de acorduri: de ramură, pe probleme specifice (cum ar fi formarea,
angajarea forţei de muncă sau probleme legate de siguranţa și securitatea în muncă), în
special în Statele Membre occidentale (cu precădere în Belgia, Finlanda, Franţa, Italia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia), dar acestea se întâlnesc mai rar în ţările
din Europa Centrală și de Est. Excepţie fac Bulgaria, Letonia și Polonia unde s-au semnat un
număr (adevărat, restrâns) de acorduri la nivel de ramură. În Danemarca și Suedia, regula
este Dialogul Social bipartit autonom, deoarece în aceste ţări relaţiile industriale sunt
reglementate printr-o astfel de formă de dialog, nu prin legislaţie.
Dialogul sectorial bipartit este cel mai bine dezvoltat în Statele Membre din Europa de Vest
(mai ales în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Olanda,
Portugalia, Spania și Suedia), unde ia forma unor negocieri colective regulate. Nu se întâmplă
la fel în Irlanda, Luxemburg și în Marea Britanie, de exemplu. În Europa Centrală și de Est,
negocierea la nivel de ramură este rareori întâlnită, nivelul de acoperire al negocierilor este
scăzut și are loc numai la nivel de unitate sau de companie. În ţările din Europa Centrală și de
Est unde negocierea colectivă există, ea se limitează în general la un număr mic de ramuri.
Totuși, deși acordurile unice sunt mai frecvente în Bulgaria, România, Slovacia și Slovenia,
ele s-au încheiat și în Republica Cehă, Ungaria și Polonia și au început recent să apară și în
Estonia.11

Care sunt avantajele și dificultăţile?
Principalul avantaj al Dialogului Social ca instrument de gestionare al relaţiilor industriale la
nivel naţional este acela că poate contribui la rezolvarea conflictelor pe calea compromisului și
prin găsirea unor soluţii comune. Partenerii sociali creează astfel un spaţiu al interacţiunii și al
luării deciziilor care oferă atât sindicatelor cât și patronatelor șansa de a juca un rol activ,
instituţionalizat și recunoscut în procesul elaborării politicilor guvernamentale din domeniul
muncii și social, fie prin acorduri autonome fie prin dialogul tripartit.

11

Referitor la diversele sisteme de Dialog Social, consultaţi European Union(2012):Social Europe Guide, vol. 2/Social
Dialogue [Uniunea Europeană (2012): Ghidul Europa socială, vol.2/Dialogul Social, n.tr.], Luxemburg: Biroul de
Publicaţii al UE, pg. 16-23.
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Dialogul la nivel naţional sectorial sau trans-sectorial este important mai ales sub forma
negocierilor colective, ca mijloc de stabilire a unor standarde de muncă și de condiţii de
angajare a forţei de muncă, evitând astfel fragmentarea și concurenţa rezultată din diferenţele
de cost al forţei de muncă și de condiţii de muncă.
Totuși, mai ales când este vorba de dialogul tripartit, există riscul ca sindicatele să fie tratate
ca un simplu element de legitimizare a politicilor guvernamentale și de menţinere a păcii
sociale,fără ca ele să poată aduce câștiguri reale membrilor lor. De fapt, una dintre criticile
majore exprimate de sindicatele din întreaga Europă este aceea că adeseori consultarea
tripartită este doar o simplă formalitate și că nu au reușit astfel să aibă un impact real asupra
politicilor guvernamentale și a procesului de luare a deciziilor. Un sondaj comun al Centrului
de Formare al OIM și al ETUC desfășurat în 2010 arată că aproximativ 50% dintre sindicate
au afirmat că, așa cum se prezintă în acest moment, nici procesele bipartite de Dialog Social
și nici cele tripartite nu au un efect real semnificativ asupra gestionării schimbărilor economice
și a restructurărilor la nivel de ramură. 12
Una dintre dificultăţile majore ale Dialogului Social sectorial bipartit rezidă în caracterul său
fragmentar, mai ales în ţările din Europa Centrală și de Est. Această fragmentare conduce la
înrăutăţirea generală a condiţiilor și standardelor de muncă. Este în același timp strâns legată
de slăbirea instituţiilor pentru relaţii industriale și a sindicatelor din ţările respective. Deși
fixarea unor standarde este în general legată de nivelul naţional și legislativ, sindicatelor le
lipsește forţa de a lansa și purta negocieri directe cu patronatele. Absenţa dialogului la nivel
de ramură slăbește și mai mult poziţia sindicatelor, deoarece reușita încheierii unor acorduri
colective nu este importantă numai pentru a stabili și aplica un număr de standarde minime, ci
este și o condiţie prealabilă pentru a crește interesul și participarea lucrătorilor la sindicate.
Oricum, problema fragmentării nu se limitează doar la Europa Centrală și de Est. În multe ţări
europene există o tendinţă crescândă de descentralizare și fragmentarea negocierilor
colective, ca rezultat al strategiilor neoliberale de piaţă și a reformelor relaţiilor industriale și a
presiunilor exercitate de patronate în direcţia unei mai mari flexibilizări.
Structurile slabe de Dialog Social la nivel de ramură împiedică, de asemenea, implicarea reală
a sindicatelor în procesele de Dialog Social European. Eforturile în sens invers, de la nivelul
Uniunii Europene, de a dezvolta și consolida practicile și instituţiile de dialog la nivel naţional,
cum ar fi cerinţa ca guvernele să dezvolte planuri naţionale de acţiune cu privire la strategia
ocupării forţei de muncă, strategie introdusă prin Tratatul de la Amsterdam (1997), au un
impact limitat sau inexistent. Creșterea oportunităţilor aduse de Dialogul Social, mai ales în
Europa Centrală și de Est, necesită reforme structurale în rândul sindicatelor de ramură,
pentru ca acestea să dobândească forţa necesară în calitate de parteneri sociali la nivel
naţional. Însă, înainte de orice, este nevoie de dezvoltarea puterii sindicale ca atare, prin
creșterea semnificativă a numărului de membri. Pe lângă toate acestea, pentru ca Dialogul
Social de la nivel naţional să fie semnificativ, este nevoie și de angajamentul participativ al
patronatelor, ori, în aceste ţări adesea nu există asociaţii patronale sectoriale propriu-zise, fie
sunt prea mici, fie nu doresc să negocieze la nivel de ramură.

12

22

Mario Švigir (2010): Sectoral Social Dialogue in EU12 and Candidate Countries [Dialogul social sectorial în UE 12 și în
ţările candidate n.tr.], Torino/Bruxelles: raportITCILO/ETUC, pg. 17-20.
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MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Texte și materiale de curs
OIM/ Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: A Social Dialogue
Resource Book [Trăsături cheie ale dialogului social european: culegere de resurse pentru
dialogul social, n.tr.], Geneva: Biroul Internaţional al Muncii,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/
SocialDialogue/National%20Social%20Dialogue%20key%20features.pdf
OIM (2004): Promoting National Social Dialogue. [Promovarea dialogului social naţional, n.tr.]
Manual de formare OIM, Geneva: Biroul Internaţional al Muncii,
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/SocialDialogue/promote.pdf
Švigir, Mario (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries [Dialogul
social sectorial în UE 12 și în ţările candidate, n.tr.], Torino/Bruxelles: raport ITCILO/ETUC.

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Modulul de formare a fost conceput pentru a oferi participanţilor o mai bună înţelegere a
diferitelor forme și niveluri ale Dialogului Social naţional și pentru a reflecta asupra propriilor
lor experienţe de la acest nivel, mai ales cu privire la avantajele și dificultăţile Dialogului
Social.

1. Punct de pornire:
Pe baza informaţiilor generale expuse mai sus, pregătiţi o scurtă prezentare a felului în care
funcţionează Dialogul Social naţional, menţionând diversele sale niveluri, actori și forme, ca și
situaţia diferită din ţările UE, așa cum am indicat în text.
TIMP: 20 de minute pentru prezentare, plus alte 10 minute pentru eventuale clarificări.

2. Discuţii între perechi de participanţi și în cadrul grupului: bune și
rele practici de Dialog Social
În acest exerciţiu, participanţii sunt invitaţi facă schimb de opinii și experienţe referitoare la
bune și rele practici de Dialog Social naţional.
Metodă: Distribuiţi participanţilor Fișa de Activitate nr. 2 unde trebuie să răspundă la întrebări
mai întâi individual, completând tabelul, și apoi să facă schimb de experienţă și opinii în grupe
de câte doi. Pentru formarea perechilor, fiecare participant se întoarce către cel din dreapta sa
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și împreună discută răspunsurile pe care le-au dat. Apoi, fiecare se întoarce către cel din
stânga sa, pentru un al doilea schimb de experienţă și opinii. Ca alternativă, pentru ca
schimbul de experienţă să decurgă aleatoriu, puteţi ruga participanţii să-și aleagă singuri
partenerii de discuţie. La final, se face o discuţie cu întregul grup pentru a vedea care sunt
experienţele și strategiile comune și unde există diferenţe.
TIMP: 10 minute pentru a explica exerciţiul, 15 minute pentru etapa de lucru individual, 15
minute pentru fiecare dintre cele două runde de schimb de idei și 30 de minute pentru discuţia
cu întregul grup.
Timp total necesar sesiunii: 115 minute
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 2
Cum să facem Dialogul Social să funcţioneze
SARCINĂ: Vă rugăm să răspundeţi la întrebările din tabelul de mai jos, gândindu-vă cu atenţie
la situaţia Dialogului Social în ţara și în sectorul dumneavoastră. Scopul este identificarea
beneficiilor și a bunelor practici, dar și a dificultăţilor și a strategiilor de schimbare.

Practici de Dialog Social naţional
Care sunt beneficiile Dialogului Social în ţara și sectorul dumneavoastră?

Care sunt bunele practici de Dialog Social în ţara și sectorul dumneavoastră?
Ce funcţionează?

Care sunt obstacolele întâmpinate de Dialogul Social în ţara și sectorul
dumneavoastră?Ce nu funcţionează?

Cum caracterizaţi un partener social bun și unul rău? Care sunt trăsăturile pozitive și
cele negative ale unui partener social?
Trăsături ale unui bun partener social:

Trăsături ale unui rău partener social:

După părerea dumneavoastră, cum s-ar putea îmbunătăţi Dialogul Social la nivel de
ţară și în sectorul pe care îl reprezentaţi? Care sunt acţiunile necesare și cele care
trebuie evitate pentru consolidarea Dialogului Social?
Acţiuni necesare:

De evitat:
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European

Definiţie:
+ funcţionează pe bază bipartită →
la nivel trans-industrial și la nivel de
sector

Funcţii:
+ acorduri ale partenerilor sociali → standarde
minime comune

+ texte comune și programe de lucru → activitate de
lobby

Dificultăţi:
+ număr restrâns de acorduri obligatorii și implementare
fragmentară

+ greu de realizat legătura între nivelul european și cel naţional

Exerciţiu interactiv: beneficii și dificultăţi ale
Dialogului Social European
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INFORMAŢII GENERALE
Ce este Dialogul Social European, cum funcţionează, care sunt
beneficiile și dificultăţile sale?
Ce este Dialogul Social European?
La nivel european, termenul de Dialog Social se aplică interacţiunii bipartite între partenerii
sociali, sindicate și asociaţii patronale. Articolele 151-155 ale Tratatului privind funcţionarea
Uniunii Europene (TFUE) stabilesc angajarea Comisiei Europene în consultarea partenerilor
sociali pe probleme de politică socială și economică. Tot Comisia asigură dreptul partenerilor
sociali de a purta negocieri autonome la nivelul Comunităţii Europene. Dialogul Social bipartit
este astfel, parte integrantă a Modelului Social European, iar instituţiile Uniunii Europene au
sarcina de a promova activ Dialogul Social (TFUE, Articolul 152).

Cum funcţionează?
Dialogul Social European există la nivel trans-industrial și sectorial. La ambele niveluri,
dialogul poate fi generat de consultări organizate sub auspiciile Comisiei Europene sau ca
proces autonom de negociere. Principalul organism de dialog la nivel de industrie este
Comisia de Dialog Social, care se întrunește de trei ori pe an. Comisia este formată din câte
32 de reprezentanţi ai fiecăreia dintre cele două părţi ale partenerilor sociali europeni și este
prezidată de către Comisia Europeană. Lucrătorii sunt reprezentaţi de Confederaţia Sindicală
Europeană (ETUC), iar patronatele de trei asociaţii patronale europene: Confederaţia
mediului de afaceri european (BUSINESSEUROPE, fostă UNICE), Centrul european al
întreprinderilor cu participare publică și a întreprinderilor de interes economic general (CEEP)
și Asociaţia europeană a meșteșugarilor și IMM-urilor (UEAPME).
În 2012, existau la nivel de sectoare, 41 de Comitete de Dialog Social Sectorial (CDSS),
reprezentând în jur de 145 de milioane de lucrători, adică mai mult de trei sferturi din forţa de
muncă din UE. În cadrul acestor comitete activează 63 de organizaţii patronale la nivel
european și 15 organizaţii sindicale sectoriale. Majoritatea organizaţiilor sindicale sunt
federaţii sindicale europene afiliate la ETUC. Comitetele CDSS se pot forma la cererea
comună a partenerilor sociali implicaţi. Pentru a putea participa la discuţii, partenerii sociali
trebuie să aibă reprezentativitatea și organizarea necesară la nivel european. Membrii lor
trebuie să se bucure de recunoașterea statutului de partener social din cadrul structurilor
Statului Membru, să aibă capacitatea de a negocia acorduri și să deţină structurile necesare
pentru a asigura participarea efectivă la nivelul european de dialog (Decizia Comisiei
Europene: 98/500/CE). CDSS trebuie să se întâlnească cel puţin o dată pe an. La aceste
întâlniri pot participa reprezentanţii tuturor organizaţiilor naţionale afiliate. Toate întâlnirile de
Dialog Social de la nivel european sunt finanţate de UE, care rambursează cheltuielile de
călătorie și de cazare și oferă infrastructura administrativă.
Cea mai importantă funcţie a Dialogului Social European este stabilirea unor acorduri între
partenerii sociali. Atunci când sunt consultaţi de Comisie, partenerii sociali pot doar să emită o
opinie comună cu privire la propunerea legislativă în cauză, care va fi apoi discutată, eventual
amendată și votată de Consiliu și de Parlamentul European. În plus, partenerii sociali se pot
angaja în propriile negocieri din care pot rezulta acorduri. Acordurile partenerilor sociali pot fi
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puse în aplicare în două moduri. Ei pot cere Comisiei să implementeze acordul ca Directivă și,
în felul a acesta, dacă este acceptat de Consiliu, acordul devine obligatoriu și are putere de
lege; pe de altă parte, partenerii sociali pot decide să pună chiar ei în aplicare acordul și în
acest fel, partenerii sociali de la nivel naţional devin responsabili de aplicarea prevederilor în
toate Statele Membre, „conform procedurilor și practicilor specifice patronatelor și sindicatelor
din respectivele Statele Membre” (TFUE, Art. 155). În acest caz, formele concrete de
implementare pot varia de la ţară la ţară.
În plus, partenerii sociali, atât la nivel trans-industrial cât și la nivel sectorial, pot hotărî în orice
moment să lanseze propriile lor negocieri autonome în vederea unor acorduri ce privesc
politici de interes comun. Ca formă suplimentară de Dialog Social, partenerii sociali europeni
pot să convină asupra unor texte și programe de lucru comune. Acestea au în vedere mai ales
priorităţile și direcţia politicilor, strategii și planuri de acţiune, fie îndreptate către instituţiile
europene fie către partenerii sociali înșiși (vezi tabelul de mai jos). Partenerii se pot angaja, de
asemenea, în proiecte transnaţionale, cum ar fi publicaţii comune, seminarii, conferinţe și
întărirea capacităţii în noile State Membre sau urmărirea implementării la nivel naţional a
acordurilor semnate.

Care sunt avantajele și dificultăţile?
Dialogul Social European poate fi un instrument puternic de îmbunătăţire a condiţiilor de
muncă și de stabilire a unor standarde minime comune întregii Europe. Dacă analizăm ce s-a
realizat până acum, putem distinge două etape din 1990 și până în prezent. În a doua
jumătate a anilor ’90, s-au încheiat trei acorduri trans-sectoriale, ca răspuns la cererea
Comisiei de consultare a partenerilor sociali, care au fost implementate prin directive –
Directiva privind concediul pentru creșterea copilului (din 1996, revizuită în 2008), Directiva
privind norma de muncă parţială (1997) și Directiva privind agenţii de muncă temporară
(1999). Din 2001, iniţiativele trans-sectoriale au dobândit o mai mare autonomie, care s-a
reflectat în acorduri autonome implementate chiar de partenerii sociali de la nivel naţional.
Aceste acorduri autonome privesc muncă de la distanţă (2002), stresul la locul de muncă
(2004), hărţuirea și violenţa la locul de muncă (2007), precum și o piaţă a muncii inclusivă
(2010). În plus, în această perioadă partenerii sociali au semnat primele trei programe de
lucru trans-sectoriale multianuale și două acorduri cadru de acţiune. Acestea din urmă se
referă la politici prioritare din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii (2002-2006) și al
egalităţii de gen (2005-2009).
La nivel de sectoare există acorduri ale partenerilor sociali implementate prin directive sau
implementate în mod autonom de către organizaţiile naţionale ale partenerilor sociali. Cinci
dintre acorduri au fost implementate prin directive: timpul de lucru al marinarilor (1998) și a
personalului navigant din aviaţia civilă (2000), condiţiile de muncă pentru lucrătorii
transfrontalieri din transportul feroviar (2004), condiţii minime de angajare a marinarilor (2008)
și protecţia personalului spitalicesc și din serviciile de sănătate împotriva leziunilor cauzate de
obiecte ascuţite (2009). Pentru alte două acorduri partenerii sociali au solicitat implementarea
printr-o directivă. Acestea două s-au semnat în 2012 și privesc organizarea timpului de lucru
în transportul pe apele interne, protecţia împotriva bolilor profesionale și sănătatea în muncă
în sectorul serviciilor de frizerie și coafură. In 2013 se așteaptă de la partenerii sociali să
trimită altă cerere către Comisia Europeană pentru implementarea convenţiei OIM privind
munca în domeniul pescuitului (C188) în sectorul piscicol. În schimb, alte cinci acorduri au fost
implementate autonom de către partenerii sociali: primul privește transportul feroviar prin
introducerea unui permis european de mecanic de locomotivă (2004), al doilea este un acord
pentru mai multe ramuri, mai precis 14 industrii, și privește prevenirea bolilor profesionale
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cauzate de expunerea la pulberea de siliciu (2006), al treilea se referă la certificatul european
de calificare a lucrătorilor din serviciile de frizerie și coafură bazat pe standarde de formare
comune (2009), al patrulea privește calificarea și competenţele cheie ale operatorilor și
maiștrilor de linie de producţie din industria chimică (2011). Cel mai recent acord autonom,
care nu a fost încă pus în aplicare de partenerii sociali, s-a semnat în aprilie 2012 și vizează
cerinţele minime pentru contractele standard ale jucătorilor din fotbalul profesionist.
Dincolo de aceste acorduri, procesele de Dialog Social au dus la adoptarea multor texte
comune, 667 până la sfârșitul anului 2011. Majoritatea acestor documente sunt opinii comune
pe probleme de politici sociale și economice. Subiectele cele mai frecvente sunt chestiunile
economice și/sau sectoriale, procedurile de Dialog Social, formarea și învăţarea pe tot
parcursul vieţii, sănătatea și securitatea în muncă, stimularea ocupării forţei de muncă,
condiţiile de muncă, aspectele sociale ale politicilor UE, răspunderea socială corporativă,
timpul de lucru, egalitatea între bărbaţi și femei și dezvoltarea durabilă.
În ciuda beneficiilor și a relevanţei sporite ale problemelor tratate în aceste acorduri, Dialogul
Social European s-a confruntat cu o serie de dificultăţi. Mai întâi de toate, așa cum am arătat
și în partea introductivă, dialogul presupune o deschidere a părţilor către o formă de
interacţiune bazată pe cooperare și motivată de consens. În realitate însă, părţile implicate
adesea urmăresc scopuri foarte diferite. În general, ETUC se orientează după principiul unor
acorduri obligatorii la nivel european care să apere drepturile lucrătorilor și să le asigure
protecţia. Patronatele, în special BusinessEurope, se opun de regulă unor reglementări cu
forţă de aplicare la nivel european, însă rămân deschise semnării unor acorduri între
partenerii sociali europeni, dacă este o alternativă la o directivă europeană.
Este evident că etapa punerii în aplicare este etapa crucială pentru a asigura avantajele
maxime ale Dialogului Social European. Exact această etapă rămâne problematică. Deși, așa
cum am arătat mai sus, se fac eforturi considerabile pentru a pregăti și negocia textele și
opiniile comune, numărul acordurilor obligatorii rămâne modest. Cele mai eficiente sunt
directivele europene, deoarece au statutul de drept primar european. Acordurile autonome
sunt mai greu de pus în aplicare. Implementarea lor este adesea neuniformă, ca rezultat al
diferenţelor naţionale ale sistemelor de relaţii industriale, și, în practică, nu se pot aplica
standarde minime, comune întregii Uniuni Europene. Legătura dintre nivelul european și cel
naţional se complică și mai mult prin faptul că organizaţiile naţionale cu statut de parteneri
sociali la nivel european nu au întotdeauna un rol direct în negocierea de la nivel local și deţin
doar o autoritate limitată pe lângă organizaţiile afiliate lor. Aceste dificultăţi în implementare
fac ca schimbarea descrisă mai sus (trecerea de la reflectarea dialogului trans-sectorial prin
directive la acorduri autonome) ca și numărul crescând al declaraţiilor de intenţie (sub forma
unor „programe de lucru” sau „acorduri cadru de acţiune”) să însemne de fapt o slăbire a
eficacităţii Dialogului Social European.
Alte probleme ale Dialogului Social European sunt cauzate de lipsa instrumentelor sau a
structurilor: deseori nu există suficiente informaţii, date, resurse financiare și umane și nici
formarea necesară la nivel naţional pentru a asigura participarea practică la dialogul de la
nivel european sau implementarea acordurilor. Bariera lingvistică este și ea un obstacol
important în calea participării. Obstacolele structurale de acest tip sunt mai mari în Europa
Centrală și de Est, unde sistemele de relaţii industriale sunt mai slabe. În aceste ţări adesea
lipsesc asociaţiile reprezentative ale patronatelor, iar sindicatele sunt mai fragmentate. Deși
Dialogul Social European ca atare nu rezolvă aceste probleme de la nivel naţional,
angajamentul partenerilor sociali din toate Statele Membre la nivel european poate contribui la
consolidarea poziţiei partenerilor sociali de la nivel naţional.
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MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Texte și materiale de curs
Comisia Europeană (2010): European Sectoral Social Dialogue, Recent Developments
[Dialogul Social Sectorial European, noi dezvoltări ], Luxembourg: Biroul de Publicaţii al
Uniunii Europene, text disponibil în engleză, franceză și germană:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&further
Pubs=no
Uniunea Europeană (2012): Social Europe Guide, vol. 2: Social Dialogue, Luxemburg [Ghidul
Europa Socială, vol. 2: Dialogul Social, n.tr.]: Biroul de Publicaţii al Uniunii Europene, text
disponibil în engleză, franceză și germană:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6352&type=2&further
Pubs=no

Resurse și baze de date online
Dialogul Social Sectorial European:
Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
ETUC: http://www.etuc.org/r/59
ETUI: http://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue
OIM: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/index.htm

Tipologia documentelor rezultate din Dialogului Social European
TIPUL TEXTULUI
Acorduri de
stabilire a
standardelor
obligatorii:

NUME

CONŢINUT

Acorduri cadru
implementate prin
directive UE

stabilesc principii generale
obligatorii în UE pentru
standardele muncii
implementate prin directive
UE

Acorduri cadru
autonome

stabilesc principiile generale
ale standardelor de muncă
obligatorii pentru semnatarii
documentelor și
implementate la nivel
naţional în funcţie de
sistemele diferite de relaţii
de muncă

FUNCŢIE
Implementare
obligatorie
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Tipologia documentelor rezultate din Dialogului Social European
Recomandări cu
privire la
standarde și
principii (texte
neobligatorii,
orientate spre
proces)

Schimbul de
informaţii
(angajament
voluntar)

Texte procedurale
(angajament
voluntar):

Acorduri cadru de
acţiune

definesc politicile prioritare

Linii directoare și
coduri
deontologice

oferă recomandări pentru
stabilirea standardelor la
nivel naţional

Documente de
orientare a politicilor

promovează anumite
politici

Opinii comune

oferă informaţii instituţiilor
europene sau autorităţilor
publice naţionale, funcţie de
lobby

Declaraţii

descriu angajamentul faţă
de acţiunile viitoare, conduse
de însăși partenerii sociali

Instrumente

oferă informaţii angajaţilor și
companiilor, de exemplu
ghiduri și manuale

Reguli de
procedură

utilizate pentru a stabili
reguli de procedură, în
special pentru funcţionarea
Comitetelor de Dialog Social

partenerii sociali
se angajează să
efectueze
urmărirea/
followup-ul la
nivel naţional,
inclusiv măsura în
care au fost atinse
scopurile propuse
vizează
diseminarea
informaţiilor

enunţă regulile
dialogului bipartit

(Tabel adaptat după Uniunea Europeană(2012): Ghidul Europa Socială, vol. 2: Dialogul
Social, Luxemburg: Biroul de Publicaţii al UE, pg.52.)

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Modulul de formare a fost conceput pentru ca participanţii să poată înţelege mai bine cum
funcţionează Dialogul Social European și care sunt avantajele și dificultăţile sale. Ei trebuie
stimulaţi să-și exprime opiniile despre angajarea structurilor sindicale naţionale în Dialogul Social
European ca și despre relevanţa acestuia asupra sistemelor de relaţii industriale naţionale.

1) Punct de plecare:
Deoarece Dialogul Social European este o chestiune destul de complicată, se impune în
primul rând buna organizare a informaţiei. În acest scop, pregătiţi o prezentare a modului de
funcţionare a Dialogului Social European pe baza informaţiilor furnizate mai înainte.
TIMP: 20-30 de minute, inclusiv timpul necesar eventualelor clarificări.
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2) Discuţii pe grupe de lucru și cu întregul grup: avantajele și
dificultăţile Dialogului Social European (DSE)
După prezentarea introductivă, propunem aici o discuţie cu întregul grup pentru a stimula
dezbaterile pe subiectele: (a) DSE și avantajele DSE, (b) zone importante de intervenţie prin
DSE și (c) participarea sindicatelor naţionale la DSE, din perspectiva naţională și/sau de
ramură.

Metodă:
Ridicaţi pe rând aceste trei subiecte, după încheierea prezentării introductive și cereţi
participanţilor să intervină la fiecare dintre ele. Puteţi folosi întrebările propuse mai jos,
alegându-le pe cele mai pertinente pentru contextul cursului respectiv. Pentru fiecare subiect,
numiţi o persoană care să noteze argumentele pe o foaie de flipchart pentru a se urmări firul
discuţiilor. Puteţi folosi aceste note pentru a rezuma mai târziu discuţiile și pentru a sublinia
propunerile cele mai concrete și punctele cele mai controversate. Dacă preferaţi, în loc să
angajaţi imediat întreg grupul in discuţii, puteţi împărţi participanţii pe grupe de lucru, pe câte
un subiect, iar apoi vor raporta rezultatele discuţiilor în faţa întregului grup.

Întrebări pentru discuţia cu grupul:
(a) Avantaje: care sunt avantajele DSE pentru sectorul pe care îl reprezentaţi? Care credeţi
că sunt argumentele pro și contra DSE?
(b) Domenii de intervenţie: Din perspectiva contextului naţional și/sau sectorial, care
subiecte pot fi cel mai bine abordate la nivel european? Care sunt problemele care nu pot
fi rezolvate satisfăcător la nivel naţional și ar putea necesita un acord european? Care
sunt aspectele care nu ar trebui abordate la nivel european, ci ar fi mai bine să fie tratate
la nivelul naţional al relaţiilor industriale? Ce probleme sunt susceptibile să se bucure de
consens la nivel european?
(c) Participare: Sindicatul din care faceţi parte participă la DSE? Credeţi că este nevoie de
sporirea participării acestuia la DSE și dacă da, care ar fi strategiile realiste? Ce ar putea
face sindicatele dumneavoastră pentru a se implica și mai mult și de ce ar fi nevoie pentru
aceasta? În ce măsură este implicat sindicatul dumneavoastră în cooperarea și schimbul
de informaţii cu federaţiile sindicale europene relevante și este această cooperare
satisfăcătoare?
TIMP: Cel puţin 10 minute pentru discuţiile pe fiecare dintre cele trei subiecte. Dacă optaţi
pentru varianta pe grupe, aveţi nevoie de mai mult timp: 5 minute pentru explicarea sarcinilor,
cel puţin 15 minute pentru lucrul pe grupe și 15 minute pentru prezentări (5 minute fiecare),
plus timpul alocat comentariilor celorlalţi participanţi (alte 15 minute, câte 5 de subiect) și
concluziilor finale ale formatorului (5 minute).
Timp total necesar sesiunii: între 55 și 85 de minute.
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Definiţie:
+ prima instituţie de reprezentare a
intereselor la nivel de întreprindere autentic
europeană

Funcţii:
+ informare și consultare
+ solidaritatea europeană

Dificultăţi:
+ rată de acoperire încă scăzută (1/3)
+ implicare încă redusă a reprezentanţilor lucrătorilor din ţările din
Europa Centrală și de Est

Exerciţiu interactiv: folosirea eficace a CEÎ
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INFORMAŢII GENERALE
Ce sunt Comitetele Europene de Întreprindere, cum funcţionează și
care sunt avantajele și dificultăţile lor?
Ce sunt Comitetele Europene de Întreprindere?
Comitetele Europene de Întreprindere (CEÎ) sunt structuri care izvorăsc din dreptul la
informare și consultare al lucrătorilor din companiile multinaţionale din Uniunea Europeană.
Posibilitatea de a forma astfel de structuri de reprezentare a lucrătorilor la nivel european a
fost introdusă în 1994 prin Directiva privind instituirea unui comitet european de întreprindere
(Directiva 94/45/CE), actualizată în 2009 (Directiva revizuită 2009/38/CE). Așa cum afirmă
Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și de viaţă:
„Comitetele Europene de Întreprindere sunt extrem de importante pentru relaţiile
industriale din Europa, deoarece reprezintă prima instituţie autentic europeană de
reprezentare a intereselor la nivel de întreprindere. Ele reflectă o tot mai mare
recunoaștere a nevoii de a răspunde la ‹‹europenizarea›› afacerilor rezultată din Piaţa
Unică Europeană prin suplimentarea canalelor naţionale de informare și consultare
existente, ţel deja exprimat în Carta Socială din 1989 și în Programul de Acţiune Socială
aferent acesteia.”13
Comitetele Europene de Întreprindere ilustrează Dialogul Social la nivel european. Această
înseamnă că sunt concepute ca instrument de cooperare. Directiva privind CEÎ stipulează
explicit acest spirit de cooperare între patronate și reprezentanţii lucrătorilor, pe baza
respectului drepturilor și obligaţiilor reciproce. Cooperarea este un element central pentru
funcţionarea CEÎ și directiva lasă libertatea părţilor implicate să decidă asupra detaliilor de
funcţionare și de structurare a CEÎ și a modului în care părţile înţeleg să coopereze. Totuși,
așa cum se întâmplă în general cu Dialogul Social, este greu să se definească prin lege ce
înseamnă acest spirit de cooperare și se poate dovedi foarte dificil de implementat prin
legislaţie.

Cum funcţionează?
Funcţiile și drepturile CEÎ sunt informarea și consultarea referitoare la deciziile care
influenţează activitatea companiilor. Deși consultarea nu este posibilă decât atunci când este
vorba de o decizie a managementului care afectează activitatea, cerinţa privitoare la
informarea lucrătorilor se aplică tuturor aspectelor transnaţionale care afectează interesele
lucrătorilor. Astfel de aspecte transnaţionale sunt cele care privesc activitatea din cel puţin
două State Membre, au un efect potenţial asupra forţei de muncă a companiilor respective la
nivel european, sau privesc transferul de activitate între statele membre.
Informaţiile oferite de management trebuie să le permită reprezentanţilor lucrătorilor să facă o
evaluare profundă a posibilului impact al deciziilor manageriale. Consultarea trebuie să dea
reprezentanţilor lucrătorilor ocazia de a-și exprima opinia în legătură cu măsurile propuse,
care poate fi luată în considerare în procesul decizional. Consultarea trebuie să aibă loc cu
13
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suficient timp înainte, ca să nu obstrucţioneze inutil sau să prelungească procesul și să nu
prejudicieze responsabilităţile managementului. Managementul are obligaţia de a da un
răspuns opiniei exprimate de CEÎ.
CEÎ se pot institui numai în companiile care au cel puţin 1.000 de angajaţi în UE și cel puţin
150 de angajaţi în fiecare din cel puţin două State Membre. Ele pot fi iniţiate fie de
managementul de la nivel central sau la cererea lucrătorilor. În cazul din urmă, stabilirea unui
CEÎ necesită susţinerea a cel puţin 100 de angajaţi sau a reprezentanţilor lor din cel puţin
două unităţi din minim două State Membre. Regulile precise de funcţionare a CEÎ sunt
convenite prin negocieri între management și reprezentanţii lucrătorilor în cadrul unei structuri
numite „Organism Special de Negociere” (OSN).

Care sunt beneficiile și dificultăţile?
În 2012, 935 de companii multinaţionale aveau un CEÎ. Cifra înseamnă cu puţin peste o treime
14
din cele 2.400 de companii multinaţionale cărora li se aplică Directiva CEÎ. Conform
Confederaţiei Sindicale Europene (ETUC), acest indicator de acoperire:
„poate fi privit ca nesatisfăcător. Din punct de vedere al sindicatelor, care cunosc foarte
bine luptele duse de lucrători pentru a se ajunge aici, acest rezultat nu este totuși o
realizare nesemnificativă. Cu toate acestea, este un rezultat clar inadecvat. Companiile
unde nu s-au înfiinţat până acum Comitete Europene de Întreprindere sunt companii mai
mici în general, unde adesea nivelul de organizare sindicală este scăzut și
managementul este ostil implicării lucrătorilor în procesul decizional, sau companii care
în ultimii ani au trecut prin restructurări masive. O organizaţie sindicală activă,
reprezentativă este cea dintâi garanţie a bunei funcţionări a CEÎ.” 15
CEÎ prezintă avantaje multiple pentru sindicate și lucrători. Pe lângă funcţia lor primară de
informare și consultare, Comitetele Europene de Întreprindere sunt un posibil mijloc de a crea
și a întări solidaritatea europeană. În acest scop, este important ca reprezentanţii lucrătorilor
să privească mandatul lor din perspectivă europeană și să-l folosească mai degrabă pentru
cooperarea trans-frontalieră decât pentru simpla apărare a intereselor naţionale. Sindicatele
de la nivel naţional pot juca un rol important în susţinerea și monitorizarea activităţii CEÎ.
Printre altele, reprezentanţii acestor sindicate naţionale pot fi invitaţi ca experţi cu statut
consultativ la întâlnirile CEÎ. Astfel pot avea ocazia să afle direct informaţii despre schimbările
și strategiile companiilor, să consolideze reţelele internaţionale și să sporească vizibilitatea și
recunoașterea sindicatului respectiv la nivel de întreprindere.
Deși CEÎ nu au putere de decizie, dreptul la informare și consultare în cadrul CEÎ poate fi util
dincolo de dialogul cu managementul, pentru a forma o reţea între reprezentanţii lucrătorilor
din diverse ţări și sindicate, contribuind astfel la eforturile de coordonare și informare de la
nivelul companiilor multinaţionale. Obţinerea informaţiilor la timp și coordonarea acţiunilor
sindicale la nivel trans-frontalier este extrem de relevantă într-o lume a globalizării în care
companiile multinaţionale pot să profite de diferenţele naţionale între standardele și costul
mâinii de lucru și eventual de diferenţele de concurenţă, investiţii și rată de ocupare a forţei de
muncă, ceea ce îngreunează extrem de mult lupta sindicală de apărare a drepturilor și
intereselor lucrătorilor. Informarea la nivel trans-frontalier și coordonarea sunt importante mai
ales atunci când este vorba de relocarea activităţii companiilor dintr-o ţară în alta. Dar și în
14

http://www.ewcdb.eu/statistics_graphs.php

15

http://www.etuc.org/r/57
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situaţii mai puţin dramatice informarea și consultarea la nivel european sunt relevante pentru
sindicate (și nu numai pentru ele) pentru a susţine armonizarea condiţiilor de muncă în senul
adoptării condiţiilor celor mai favorabile, pentru a promova susţinerea reciprocă la negocierile
colective și în campaniile de atragere de noi membri, precum și pentru a consolida drepturile
lucrătorilor când aceștia sunt transferaţi în cadrul aceleiași companii dintr-o ţară în alta.
Un exemplu de pionierat al importanţei CEÎ, al beneficiilor și al provocărilor sale este cazul
Renault contra Vilvoorde. În 1997, confruntaţi cu închiderea uzinelor Renault de la Vilvoorde,
Belgia, Comitetul European de Întreprindere Renault a organizat o grevă pan-europeană și a
dat în judecată compania. Reprezentanţii lucrătorilor au obţinut o modificare a acordului CEÎ
existent anterior, prin care s-a întărit dreptul la informare și consultare la momentul oportun,
adică astfel încât să permită o reacţie la procesul de decizie. În ciuda acestei victorii în justiţie,
cazul demonstrează și slăbiciunile CEÎ când se pune problema gestiunii schimbărilor
industriale și influenţarea deciziilor managementului. Rezultatul final a fost închiderea fabricii
și pierderea a 3.000 de locuri de muncă.
Un alt aspect problematic al funcţionării curente a CEÎ este slaba implicare a reprezentanţilor
lucrătorilor din Europa Centrală și de Est. Dintre cele 1.242 de companii multinaţionale care
desfășoară activităţi în Europa Centrală și de Est, 42% au stabilit un CEÎ, însă majoritatea
sediilor centrale ale acestor companii sunt în Europa Occidentală și în general nu se dă prea
mare atenţie integrării reprezentanţilor lucrătorilor din Europa Centrală și de Est în CEÎ deja
existente.16
La fel ca și pentru Dialogul Social European în general, alte dificultăţi pentru implicarea
eficientă a sindicatelor ţin de lipsa resurselor, mai ales a timpului și a competenţelor lingvistice
pentru a înţelege informaţia și a gestiona comunicarea între ţările implicate. Un alt aspect
important este „confidenţialitatea”. Participarea la CEÎ pune reprezentanţii lucrătorilor în
situaţia incomodă de a intra în posesia unor informaţii confidenţiale despre companie și de a
trebui în același timp să apere interesele membrilor de sindicat, mai ales atunci când
informaţiile transmise se referă la decizii de afaceri care pot influenţa negativ condiţiile de
muncă și numărul angajaţilor, cum ar fi relocarea, închiderea unor unităţi sau concedieri.

16

38

http://www.etuc.org/a/125

Modulul 4.
Comitetul European de Întreprindere

MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Texte și materiale de curs
ETUI / Picard, Séverine (2010): European Works Councils: a trade union guide to directive
2009/38/EC, Bruxelles [Comitetul European de Întreprindere: ghid sindical pentru Directiva
2009/38/CE, n.tr.]: ETUI,
http://www.etui.org/Publications2/Reports/European-Works-Councils-a-trade-union-gu
ide-to-directive-2009-38-EC
ETUI / Demaitre, Jagodzinski (2012): Manual for European workers’ representatives, How to
make your meetings more successful, Bruxelles [Manual pentru reprezentanţii lucrătorilor
europeni, Cum devin întâlnirile mai productive, n.tr.]: ETUI,
http://www.etui.org/Publications2/Guides/Manual-for-European-Workers-Representativ
es.-How-to-make-your-meetings-more-successful
Eurofound / Voss, Eckhard (2007): The experience of European Works Councils in new EU
Member States [Experienţa Comitetelor Europene de Întreprindere în noile State Membre, n.tr.],
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/65/en/1/ef0665en.pdf

Resurse și baze de date online
Baza de date a ETUI a Acordurilor încheiate în cadrul Comitetelor Europene de Întreprindere:
www.ewcdb.eu

Comitetul European de Întreprindere:
Directiva 94/45/CE privind instituirea Comitetului European de Întreprindere:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:254:0064:0072:EN:PDF
Directiva/2009/38/CE: directiva revizuită a Directivei privind instituirea unui Comitet European
de Întreprindere din 1994:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF
Directiva 2001/86/CE de completare a statutului societăţii europene:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EN:PDF
Directiva 2002/14/EC de stabilire a unui cadru general de informare și consulare a lucrătorilor:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0033:EN:PDF
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IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Modulul a fost conceput pentru a oferi participanţilor o mai bună înţelegere a principiilor de
funcţionare a Comitetelor Europene de Întreprindere și a felului în care acestea pot fi folosite de
sindicate pentru apărarea intereselor lucrătorilor ca și pentru consolidarea solidarităţii europene.

1. Punct de pornire:
Pregătiţi o scurtă prezentare pe baza informaţiilor generale oferite în textul de mai sus pentru
ca participanţii să poată astfel dobândi cunoștinţe de bază despre rolul și funcţionarea CEÎ.
TIMP: Luaţi în calcul aproximativ 15 minute pentru prezentare și alte 10 minute pentru clarificări.

2. Discuţii pe grupe și cu întreg grupul: cum putem eficientiza
activitatea Comitetului European de Întreprindere
Activitatea ar trebui să ofere participanţilor ocazia să împărtășească din experienţa lor cu CEÎ,
să identifice cele mai bune practici de cooperare sindicală trans-frontalieră și să formuleze
condiţiile și strategiile care ar putea eficientiza activitatea CEÎ.
Metodă:Împărţiţi participanţii în grupe de maxim 6 persoane, dacă este posibil din ţări diferite,
dar care să reprezinte sectoare asemănătoare pentru a facilita schimbul de informaţii
trans-frontalier. Grupele trebuie să întocmească o listă cu posibile beneficii pentru sindicate și
lucrători rezultate din instituirea și funcţionarea unui CEÎ și o listă cu dificultăţile întâmpinate în
activităţile sale. Apoi grupele vor răspunde la întrebările de mai jos. Pentru facilitarea activităţii
se poate apela la Fișa de Activitate nr. 3.
(a) Cum poate fi valorificată activitatea CEÎ în interesul sindicatelor și al lucrătorilor? Care
sunt cele mai importante informaţii care pot fi obţinute din activitatea CEÎ și cum pot fi ele
folosite?
(b) Ce ar trebui să facă CEÎ? Din perspectiva diverselor experienţe naţionale și/sau
sectoriale, care sunt sau ar fi domeniile cele mai importante de intervenţie ale CEÎ? Care
sunt diferenţele și punctele comune între diversele contexte naţionale și/sau sectoriale?
(c) Cum pot fi folosite CEÎ pentru a construi și consolida solidaritatea europeană în rândul
sindicatelor și al lucrătorilor? Care pot fi strategiile de a depăși problemele existente
lingvistice, culturale și concurenţiale ridicate de investiţiile corporative?
Ideile principale rezultate din discuţii se notează pe o foaie de flipchart și sunt prezentate
întregului grup împreună cu lista de beneficii și dificultăţi.
TIMP: 5 minute pentru a explica exerciţiul, cel puţin 45 de minute pentru activitatea pe grupe
(15 minute pentru listele cu beneficii și dificultăţi, 10 minute pentru fiecare întrebare), 5 minute
pentru prezentare în plen pentru fiecare grupă și cel puţin 15 minute pentru discuţia finală cu
întreg grupul.
Timp total necesar sesiunii: 110 minute (cu patru grupe de lucru)
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 3
Sarcină: Întocmiţi două liste, una cu posibile beneficii ale activităţii CEÎ
pentru sindicate și lucrători și una cu dificultăţile pe care le întâmpină
această activitate. Apoi răspundeţi la întrebările de mai jos. Întrebările se
referă la modul în care pot fi folosite strategic CEÎ, la cele mai importante domenii de
intervenţie ale lor și la rolul pe care îl pot juca la consolidarea solidarităţii europene. La
sfârșit raportaţi în plen rezultatele discuţiilor.

Activitatea Comitetului European de Întreprindere
Beneficii pentru sindicate și lucrători:

Dificultăţi întâmpinate:

Cum poate fi folosit CEÎ în interesul
sindicatelor și al lucrătorilor?
Care sunt cele mai relevante informaţii ce pot fi
obţinute din activitatea CEÎ și cum pot fi ele
folosite?
Ce ar trebui să facă un CEÎ?
Din perspectiva diverselor experienţe naţionale
și/sau sectoriale, care sunt sau ar fi cele mai
importante domenii de intervenţie ale CEÎ?
Care sunt diferenţele și punctele comune între
diversele contexte naţionale și/sau sectoriale?
Cum pot fi folosite CEÎ pentru a construi și
consolida solidaritatea europeană în rândul
sindicatelor și lucrătorilor?
Care sunt strategiile posibile pentru a depăși
problemele lingvistice, culturale și concurenţiale
ridicate de investiţiile corporative?
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Definiţie:
+ conflictele ca luptă de interese
+ aspecte pozitive și negative

Strategii de abordare a conflictelor:
+ competiţia: afirmarea propriilor interese → resurse
de putere

+ colaborarea: soluţii comune → relaţie
+ compromisul, adaptarea și evitarea conflictului

Exerciţii interactive: exemple de conflicte din
activitatea sindicală și limbajul ca instrument strategic
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INFORMAŢII GENERALE
Ce este un conflict și care sunt posibilele strategii de rezolvare a lui?
Ce este un conflict?
Conflictul este o stare de dezacord cu privire la distribuirea resurselor materiale sau simbolice
între părţile implicate. Apare din contrarietatea reală sau doar percepută astfel a nevoilor,
valorilor sau intereselor. În relaţiile industriale, astfel de conflicte de interese gravitează în
jurul condiţiilor de muncă și de angajare, costul lor, reguli și limite, precum și drepturile
lucrătorilor. În practică, aceasta înseamnă salarii, contracte de muncă și stabilitatea locului de
muncă, program și condiţii de lucru, sănătatea și securitatea în muncă, protecţia socială,
drepturile colective și organizarea sindicatelor, dar și alte probleme, cum ar fi calitatea muncii,
recunoașterea și participarea la procesele de muncă. Conflictele pot avea aspecte pozitive și
negative. Angajarea într-un conflict înseamnă să lupţi pentru drepturile și interesele proprii.
S-ar putea ca un conflict să fie o șansă de schimbare și dezvoltare. Este posibil ca un conflict
să stimuleze creativitatea și să ducă la regândirea tiparelor vechi de acţiune. Conflictul poate
fi necesar pentru a gestiona diferenţele existente și a soluţiona eficient problemele. Conflictele
pot fi și contraproductive. Dincolo de faptul că necesită energie și resurse, un conflict poate fi
și pierdut, poate provoca pierderi sau poate rămâne fără soluţie.
Conflictele se pot soluţiona prin diverse strategii, iar Dialogul Social este o astfel de strategie
la nivel formal. În general vorbind, fiecare parte implicată într-un conflict încearcă să lupte
pentru propriile sale interese. Când este însă vorba de capacitatea de a câștiga lupta, poziţia
de putere și resursele reprezintă aproape totul. Mai ales în contextul relaţiilor industriale, unde
resursele sunt, de regulă, distribuite inegal. Resursele cerute de un conflict sunt multiple.
Dincolo de resursele materiale, puterea direct coercitivă și/sau economică, aceste resurse
implică și aspectele sociale și culturale, cum ar fi capacitatea de gândire analitică care stă la
baza alegerii unei strategii eficiente într-un conflict. Alteori poate fi vorba de capacitatea de
cooperare, cumulul de interese și de unire a forţelor. În plus, pentru că un conflict este
interactiv prin natura lui, pentru a pune în practică strategia aleasă, contează competenţele de
relaţionare și comunicare.Sunt esenţiale, de exemplu, alegerea limbii de comunicare și
capacitatea de a înţelege punctele de vedere și motivaţiile celeilalte părţi (în cazul nostru,
interesele patronatelor).

Care sunt strategiile posibile de soluţionare a conflictelor?
Strategiile de soluţionare a conflictelor propuse în acest modul se inspiră din modelul de
rezolvare a conflictelor a lui Thomas Kilmann. Conceptele sunt explicate folosind resursele de
gestionare a conflictelor disponibile pe internet. Vom descrie cinci strategii de soluţionare a
conflictelor, ordonate descrescător în funcţie de combinaţia între afirmarea intereselor proprii
și gradul de cooperare manifestat în fiecare dintre ele. Stilurile cele mai evidente în conflictele
legate de muncă sunt competiţia și colaborarea sau combinaţia dintre ele. Vom compara cele
cinci strategii propuse pentru a vedea diferenţele dintre ele: competiţia, adaptarea, evitarea
conflictului, compromisul și colaborarea. Strategia de tip competiţie se bazează pe afirmarea
intereselor și nu pe cooperare. Strategia de tip competiţie tinde către afirmarea intereselor
uneia dintre părţi care se află pe o poziţie de putere și care atacă direct cealaltă parte. În acest
caz scopul urmărit este mult mai important decât relaţia cu partea adversă. Abordarea unui
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astfel de stil poate să conducă și la întărirea poziţiei sindicatelor, dar angajarea într-o astfel de
strategie necesită o analiză solidă a punctelor slabe ale patronatelor pentru a hotărî unde
trebuie atacate. Din perspectiva sindicatelor, un astfel de stil poate adesea induce o strategie
identică din partea patronatelor.
Pe de altă parte, strategia de tip colaborare se concentrează pe încercarea de a conlucra cu
cealaltă parte pentru a atinge telurile și soluţiile care să convină amândurora. Este o strategie
de afirmare a intereselor, dar în egală măsură de cooperare. În acest caz, ce contează cel
mai mult este relaţia între actorii implicaţi, sindicate și patronate, nu în ultimul rând pentru că e
nevoie de un angajament reciproc pentru a conlucra. Strategia pe bază de colaborare este
atractivă pentru că poate duce la o soluţie din care să câștige ambele părţi și pentru că are
potenţialul de a stabili relaţii neierarhice între cele două părţi. Oricum, o astfel de colaborare
presupune existenţa unui teren comun și implicit, dorinţa ambelor părţi de a se distanţa de
propriile interese și propria poziţiede putere. Decizia de a colabora mai degrabă decât a intra
în competiţie rar rezultă dintr-o motivaţie umanistă, aceea de a promova relaţiile pozitive de
dragul bunei înţelegeri. Dimpotrivă, poate fi vorba de o alegere tactică motivată de interesele
proprii, cum ar fi acela de a evita costurile și riscurile aferente unui interacţiuni competitive.
Este posibil să fie și o încercare de a submina stilul de tip competiţie abordat de partea
cealaltă, în cazul în care resursele proprii nu asigură victoria. Colaborarea necesită
competenţe avansate de soluţionare a conflictelor, bazate pe respectul reciproc, dorinţa de a-i
asculta pe ceilalţi și creativitate în identificarea soluţiilor.
Alte două strategii, mai puţin orientate pe un ţel anume, ar fi evitarea conflictului sau atenuarea
lui într-o strategie de adaptare. Aceste două strategii implică concesii și renunţarea la interesele
proprii pentru a menţine armonia și relaţiile cu partea cealaltă. Strategia de evitare se bazează
pe un demers în care nu se manifestă nici afirmarea intereselor și nici cooperarea, ceea ce
înseamnă distanţarea de elementele conflictuale și de persoanele care reprezintă partea
adversă în conflict. Evitarea conflictului poate fi o stratagemă diplomatică, de aparentă detașare
faţă de un subiect conflictual până la momentul oportun, sau pur și simplu retragerea în faţa
unei situaţii potenţial ameninţătoare. Strategia de adaptare la conflict este o strategie bazată
pe cooperare, dar fără afirmarea intereselor proprii. În acest caz, contează cel mai mult
relaţiile, iar scopurile proprii au o mai mică importanţă. Strategia de adaptare reflectă temerea
că cineva ar putea avea de suferit, dacă conflictul continuă, ceea ce la rândul său ar afecta
relaţia în sine. De aceea există disponibilitatea de a face concesii și de a renunţa la interesele
proprii pentru a menţine armonia și relaţia cu cealaltă parte.
În final, o a cincea strategie este compromisul, care este de fapt calea de mijloc între
colaborare și adaptare. Compromisul presupune afirmarea parţială a intereselor și
cooperarea parţială, ceea ce înseamnă că persoanele care recurg la strategia compromisului
sunt moderat preocupate de propriile ţeluri și de relaţiile lor cu partea cealaltă. Sunt dispuse
să sacrifice parte din ţelurile lor și parte a relaţiei pentru a atinge un acord care să servească
ambelor părţi. Prioritatea compromisului rezidă în schimb: o parte renunţă la obiectivele
proprii „la schimb ” cu obiectivele abandonate de cealaltă parte. Compromisul vizează mai
degrabă concesiile reciproce decât căutarea unei soluţii comune. Diferenţa faţă de adaptare
este că în acest caz concesiile sunt întotdeauna legate de condiţii.
(Pentru a compara cele cinci strategii de abordare a conflictului, consultaţi fișa atașată
Modulului și imaginile din Anexa 3)
Alegerea între diversele stiluri și strategii depinde de distribuţia capacităţilor și a resurselor, de
relaţiile de putere dintre părţile implicate, tipul de conflict, miză și relevanţa sa pentru fiecare
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dintre părţi. Este clar că alegerea este strategică, determină instrumentele cu care părţile vor
să-și atingă scopul și structurează interacţiunea în consecinţă. Una dintre întrebările
importante când se face alegerea între stilul competitiv și cel de cooperareeste cât de
importantă este păstrarea relaţiei și acordul cu cealaltă parte sau dacă propriile interese pot
prevala fără să fie nevoie de nicio cooperare sau grijă pentru viitoarele interacţiuni. O astfel de
analiză este cu atât mai necesară în cazul conflictelor de muncă, unde relaţia cu angajatorul
(ii) nu este un scop în sine, dar s-ar putea să aibă relevanţă strategică sau tactică în atingerea
obiectivelor sindicale de apărare a drepturilor lucrătorilor.

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Modulul de formare a fost conceput pentru a oferi participanţilor o mai bună înţelegere a
naturii diverselor strategii de abordare a conflictelor și pentru a mări capacitatea lor de analiză
a conflictelor și de alegere a strategiilor adecvate.

1. Punct de pornire:
Pregătiţi o scurtă prezentare cu tipurile de conflicte și stilurile de abordare a conflictelor pe
baza informaţiilor generale oferite mai înainte. Suplimentar, pentru a clarifica diferenţele între
cele cinci strategii de soluţionare a conflictelor prezentate, puteţi distribui participanţilor Fișa
de Activitate nr.4.
TIMP: 15 minute pentru prezentare și 10 minute pentru clarificări.

2. Discuţii pe grupe și cu întregul grup: tipuri de conflicte și strategii
Scopul activităţii este ca participanţii să distingă diversele tipuri de conflicte și să îi stimuleze
să discute legătura între aceste tipuri și alegerea unei strategii anume de soluţionare a
conflictului în contextul relaţiilor industriale.
Metodă: Împărţiţi participanţii pe grupe de maxim 6 persoane și rugaţi-i să împărtășească
diverse experienţe conflictuale din activitatea lor sindicală de zi cu zi. Pentru acest exerciţiu,
distribuiţi Fișa de Activitate nr. 5. După lucrul în grupe, rezultatele discuţiilor se prezintă în
plen.
TIMP: 5 minute pentru explicarea activităţii, 45 de minute pentru activitatea pe grupe,
aproximativ 30 de minute pentru discuţiile cu întregul grup, în funcţie de numărul de
participanţi la grupele de lucru.
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3. Discuţii pe grupe și cu întregul grup: utilizarea strategică a
limbajului
Scopul activităţii este creșterea gradului de conștientizare a participanţilor cu privire la efectele
și utilizarea strategică a diverselor registre ale limbajului într-o situaţie conflictuală.
Metodă: Acest exerciţiu este destinat tot lucrului în grupe mici, de aproximativ 4 persoane.
Puteţi folosi, însă, aceleași grupe formate la activitatea anterioară pentru ca participanţii să
aibă posibilitatea să se raporteze la discuţiile anterioare despre propria lor experienţă cu
situaţiile conflictuale. Amintiţi pe scurt relevanţa limbajului la soluţionarea conflictelor și
prezentaţi caracteristicile limbajului negativ și pozitiv din tabelul prezentat în Fișa de Activitate
nr. 6. Apoi rugaţi participanţii să lucreze pe grupe și să comenteze aceste caracteristici. Să
adauge alte elemente în listă și să discute motivele care stau la baza alegerii unui anumit tip
de limbaj. La terminarea activităţii pe grupe, rezultatele sunt prezentate din nou întregului
grup.
TIMP: 5 minute pentru a explica sarcina, 30 de minute pentru activitatea pe grupe și
aproximativ 30 de minute pentru discuţiile cu întregul grup, în funcţie de numărul de
participanţi la grupele de lucru.
Timp total necesar sesiunii: 170 de minute, în funcţie de numărul de grupe.
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 4
COLABORAREA este o formă adecvată de abordare a
conflictului în următoarele situaţii:

[ Când există un nivel crescut de încredere.
[ Când se urmărește ca și ceilalţi să simtă că soluţiile le aparţin.
[ Când se urmărește angajamentul prin incorporarea preocupărilor celeilalte părţi într-o decizie
consensuală.
[ Când se dorește să se identifice o soluţie integratoare deoarece preocupările ambelor părţi sunt prea
importante pentru a se adopta soluţia compromisului.
[ Când obiectivul urmărit este învăţarea, de exemplu se dorește testarea propriilor ipoteze, înţelegerea
punctelor de vedere ale celeilalte părţi.
[ Când cei implicaţi sunt deschiși unei schimbări de gândire pe măsură ce apar noi informaţii și se
sugerează noi alternative.
[ Când se dorește fuzionarea ideilor persoanelor care au o perspectivă diferită asupra aceleiași probleme.
[ Când rezolvarea animozităţilor și resentimentelor cere timp.
Filozofie strategică: Procesul de nivelare a diferenţelor va conduce la soluţii creative care vor satisface
ambele părţi implicate.
Dezavantaje: Procesul necesită mult timp și un consum mare de energie, iar una dintre părţi poate
profita de deschiderea și încrederea arătată de partea cealaltă.
COMPETIŢIA este forma adecvată de abordare a conflictului în următoarele situaţii:

[ Când timpul presează și se impun decizii și măsuri rapide.
[ Când rezultatul este esenţial și exclude orice compromis.
[ Când ești ferm convins că ai dreptate și că ceea ce faci este corect.
[ Când este la mijloc o situaţie de urgenţă sau siguranţă.
[ Când este mai important să ţi se dea dreptate decât să păstrezi relaţii bune cu partea cealaltă.
[ Când sunt necesare acţiuni nepopulare dar importante, cum ar fi aplicarea unor reguli sau a măsurilor
disciplinare.
[ Când se contestă poziţia, autoritatea sau drepturile cuiva.
[ Când se pune în aplicare o schimbare strategică și este nevoie să se demonstreze un spirit de
leadership puternic și încrezător.

Filozofie strategică: Când urmărești ţeluri extrem de importante, trebuie uneori să te folosești de putere
pentru a câștiga.
Dezavantaje: Poate duce la escaladarea conflictului, perdanţii se pot răzbuna; când vrei să câștigi cu
orice preţ, pot suferi oamenii sau organizaţia.
EVITAREA este forma adecvată de abordare a conflictului în următoarele situaţii:

[ Când în joc este o problemă măruntă și sunt alte chestiuni mai importante sau mai presante.
[ Când nu există nicio șansă de a rezolva constructiv problema respectivă, adică orice încercare de
abordare a problemei este inutilă sau chiar înrăutăţește lucrurile - s-ar putea sa nu fie locul sau
momentul oportun.

48

Modulul 5.
Soluţionarea conflictelor

[ Când costul potenţial al confruntării cu conflictul depășește beneficiile aduse de abordarea lui – se
impune în acest caz o evaluare și analiză a situaţiei.
[ Când trebuie să câștigăm timp pentru a-i lăsa pe ceilalţi „să se răcorească”, astfel încât să scadă
tensiunile – este important pentru părţi să facă pauze pentru a-și recăpăta calmul și a-și regăsi
perspectiva, atunci când situaţia devine încinsă.

[ Când trebuie să ne abţinem să luăm decizii pripite și este nevoie de timp pentru a obţine informaţii și
susţinere suplimentare – cele mai bune decizii sunt de obicei cele bine planificate și pregătite.
[ Când este mai la îndemâna altora să soluţioneze conflictul – abţineţi-vă să vă amestecaţi într-un
conflict care poate fi abordat mai bine de altcineva.
[ Când problema în joc este doar „praf în ochi” pentru a ascunde problema reală care trebuie abordată –
mergeţi la rădăcina problemei, nu priviţi doar simptomele.

Filozofie strategică: Evitarea conflictelor prin retragere, distanţare sau amânare.
Dezavantaje: Deciziile importante pot rezulta de la sine uneori, amânarea poate înrăutăţi lucrurile.
ADAPTAREA este forma adecvată de abordare a conflictului în următoarele situaţii:

[ Când îţi dai seama că nu ai dreptate (sau ai mai puţină experienţă sau cunoștinţe) – pentru a permite
ca alţii să exprime o părere mai informată și pentru a demonstra că ești rezonabil.
[ Când dorești să-i lași pe ceilalţi să înveţe din greșeli.
[ Când chestiunea respectivă este mult mai importantă pentru celălalt decât pentru tine – pentru a satisface
nevoile celorlalţi, ca un semn de bunăvoinţă prin care se poate menţine o relaţie de cooperare.
[ Pentru a aduna puncte în faţa celorlalţi care să fie folosite mai târziu, în chestiuni importante pentru tine.
[ Când continuarea competiţiei ar face mai mult rău cauzei pe care o susţii – când partea cealaltă este
mult mai puternică și simţi că vei pierde.
[ Când păstrarea armoniei și evitarea disensiunilor sunt de o mare importanţă.
[ Când părţile au în comun lucruri mult mai importante decât cele care le despart.
Filozofie strategică: Atenuarea nemulţumirilor celeilalte părţi prin dezamorsarea conflictului, protejând
astfel relaţia.
Dezavantaje: Ideile proprii nu primesc atenţia cuvenită, se poate ajunge la pierderea influenţei și a credibilităţii.
COMPROMISUL este forma adecvată de abordare a conflictului în următoarele
situaţii:

[ Când cele două părţi egale ca putere sunt ferm angajate să urmărească scopuri care se exclud reciproc.
[ Când cele două părţi stabilesc la ce pot renunţa și ce doresc să primească în schimb pentru a accepta
compromisul.
[ Ca soluţie de rezervă când colaborarea sau competiţia nu dau roade.
[ Când se poate face economie de timp prin acorduri intermediare pe chestiuni punctuale, parte a unei
probleme complexe.
[ Pentru a se ajunge rapid la o soluţie când timpul presează.
[ Când scopurile urmărite sunt de importanţă medie.
Filozofie strategică: Taberele definesc un teren de mijloc spre „binele tuturor” în timp ce se asigură că
ambele părţi pot menţine ceva din poziţia lor iniţială.
Dezavantaje: Pe parcursul procesului, se pot pierde din vedere valorile importante și obiectivele pe
termen lung, este posibil să nu funcţioneze dacă cererile iniţiale sunt prea mari, pot lua naștere la critici,
mai ales dacă nu există niciun angajament de a onora soluţia de compromis.
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 5
SARCINĂ: Gândiţi-vă la conflictele din activitatea sindicală de zi cu zi.
Fiecare persoană din grupă trebuie să descrie celorlalţi o situaţie conflictuală.
Prima persoană care povestește completează tabelul în dreptul coloanei
numărul 1, bifând căsuţele care corespund experienţei sale, a doua persoană completează
coloana numărul 2, ș.a.m.d. Tabelul vă ajută să comparaţi diferitele tipuri de conflict din
experienţa fiecăruia și să caracterizaţi tipul de conflict, relaţiile de putere dintre actorii
implicaţi, stilurile alese pentru soluţionare și rezultate. Pe această bază, discutaţi cu cei din
grupă de ce și în ce condiţii anumite strategii au asigurat sau nu atingerea obiectivelor sau
soluţionarea conflictului. La sfârșit, raportaţi rezultatele în plen.

Conflicte trăite
Conflict

1

Tipul
conflictului

legate de relaţii

Distribuţia
puterii între
părţi

echilibrată

legate de interese

neechilibrată, cu avantaj de partea mea/noastră
neechilibrată, cu avantaj de partea adversă

Strategii de
soluţionare a
conflictului
adoptate de
partea
mea/noastră

competiţia
colaborarea
compromisul
adaptarea
evitarea

Strategii de
soluţionare a
conflictului
adoptate de
partea
adversă

competiţia
colaborarea
compromisul
adaptarea
evitarea

Rezultate

satisfacerea completă a intereselor părţii mele/noastre
satisfacerea parţială a intereselor părţii mele/noastre
eșec în satisfacerea intereselor părţii mele/noastre
satisfacerea completă a intereselor părţii adverse
satisfacerea parţială a intereselor părţii adverse
soluţionarea conflictului
nesoluţionarea conflictului
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 6
SARCINĂ: Tabelul de mai jos conţine trăsături ale limbajului negativ și
pozitiv. Din propria experienţă de sindicat, puteţi să adăugaţi și alte trăsături
la listă? Discutaţi cu grupa din care faceţi parte ce ar putea motiva alegerea
unui limbaj sau al altuia într-o interacţiune conflictuală din contextul relaţiilor industriale și
care sunt posibilele efecte ale acestei alegeri asupra rezultatelor, mai precis cum contribuie
la găsirea unei soluţii a conflictului. Gândiţi-vă și la strategiile de comunicare utile în
diferitele stiluri de abordare a conflictului (competiţie, colaborare, adaptare, evitare). La
încheierea discuţiei, raportaţi concluziile în plen.

Limbaj negativ

Limbaj pozitiv

Indică ce nu se poate face

Indică ce se poate face

Ton de învinovăţire

Sugerează alegeri și alternative

Cuvinte negative care sugerează
imposibilitatea: nu se poate, nu vrem, nu
este posibil

Cuvinte amabile și încurajatoare

Nu subliniază acţiunile pozitive

Subliniază acţiunile și rezultatele pozitive

Ce limbaj și ce strategii de comunicare ar fi utile în următoarele situaţii:
strategie competitivă:
(EU CÂȘTIG, TU PIERZI)
strategie colaborativă:
(EU CÂȘTIG, TU CÂȘTIGI)
strategie de compromis:
(MAI CÂȘTIGI, DAR MAI ȘI PIERZI)
strategie de adaptare:
(PIERD EU, DAR CÂȘTIGI TU)
strategie de evitare:
(NIMENI NU PIERDE ȘI NIMENI NU
CÂȘTIGĂ)
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Definiţie:
+ acordarea unor interese conflictuale
+ mișcările pe teren

Etape:
+ pregătirea
! obiective și strategie

! argumentaţie

! echipa de negociere
+ negocierea propriu-zisă
! informarea
! propuneri și concesii
+ acordul și punere în aplicare

Exerciţiu interactiv: simularea unui proces de
negociere
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INFORMAŢII GENERALE
Ce este negocierea și care sunt fazele sale?
Ce este negocierea?
Negocierea este încercarea de a ajunge la un acord atunci când la mijloc este un conflict de
interese. Negocierea este forma principală de Dialog Social, considerată una dintre activităţile
sindicale de bază. Sindicatele negociază pentru a apăra interesele lucrătorilor prin compromis
cu patronatele, ca alternativă a confruntării deschise și a acţiunilor industriale. Evident, cele
două, negocierea și conflictul nu sunt strategii care se exclud reciproc. Acţiunile industriale
pot fi un mijloc de consolidare a poziţiei sindicatelor la masa negocierilor sau invers,
negocierea poate fi un mijloc de a rezolva conflictul rezultat din relaţiile industriale și de a
materializa tensiunile acumulate în ceva concret, de exemplu greva poate conduce la
încheierea unui acord de condiţii salariale și de muncă mai bune.
Mișcarea este vitală în negociere: părăsirea „poziţiei celei mai favorabile” și instalarea pe un
teren comun, acceptabil atât pentru sindicate cât și pentru patronate. Această mișcare însă
trebuie să aibă o limită, un „punct de rupere”, dincolo de care părţile implicate preferă mai
degrabă să renunţe la bunele relaţii, decât să accepte un acord dezavantajos pentru ele. Un
exemplu despre ce înseamnă calea de mijloc este situaţia concedierilor colective. Sindicatele
trebuie atunci să își pună următoarele probleme: Care este preţul rezonabil pentru apărarea
locurilor de muncă? Scăderile salariale și condiţiile mai proaste de muncă sunt un preţ
acceptabil pentru a păstra locurile de muncă și dacă da, până la ce punct? E mai bine să
acceptăm concedieri limitate pentru a păstra majoritatea locurilor de muncă?
O condiţie prealabilă importantă pentru a se ajunge la un acord este să ne concentrăm pe
negociere în sine, nu pe poziţiile noastre opuse și fixe, ci pe interesele și nevoile concrete care
fundamentează aceste poziţii. Ambele părţi au de câștigat din negociere, pentru că încearcă
să mărească spaţiul de interese convergente și astfel să-și satisfacă efectiv propriile nevoi.
Totuși, așa cum am arătat în Modulul 5, legat de soluţionarea conflictelor, alegerea între o
strategie mai competitivă sau mai cooperantă este până la urmă o alegere tactică, care
depinde de tipul de negociere, de problemele care se negociază, de obiective și nu în ultimul
rând de relaţiile de putere existente între părţile implicate. În cele din urmă, o situaţie din care
toată lumea are de câștigat cere nu doar competenţe de negociator, ci și deschidere atât din
partea patronatelor cât și din partea sindicatelor, de a intra pe terenul compromisului.

Cum funcţionează?
Procesul de negociere presupune mai multe faze – pregătirea, negocierea propriu-zisă,
atingerea unui acord și punerea lui în practică. Este esenţial ca sindicatele să pregătească
bine negocierea, dacă doresc să-și atingă obiectivele. La început trebuie identificate mizele,
ce este în joc, analizate cauzele și consecinţele lor și felul în care pot fi puse in context.
Această etapă include identificarea diverselor părţi implicate, interesele lor, poziţia lor de
17
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Pentru o descriere mai detaliată a strategiilor de negociere și alte metode interactive, consultaţi manualul OIM pentru
America Latină "Dialogo Social, Negociación y Technicas de comunicación", parte a programului "Planificación de la
formación sindical para la promoción del Trabajo Decente- Trabajo Decente al Cubo", Torino: 2011,
http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2509&Itemid=1740.
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putere și eventualii aliaţi. Apoi se fixează obiectivele negocierii și se ordonează după
prioritate. Tot acum ajungem să definim „a doua alternativă” la acord, respectiv care este
calea de urmat în cazul în care negocierile eșuează și să reflectăm la obiectivele părţii
adverse pentru a putea să conturăm mental un acord realist. După ce ne este clar ce obiective
realiste putem urmări și care este ordinea lor, putem să ne gândim în sfârșit la alegerea unei
strategii.
După alegerea strategiei, trebuie să structurăm argumentaţia din timpul negocierilor. Aceasta
însemnă să pregătim argumentele care să ne susţină poziţia, dar și să găsim răspunsuri la
posibilele contra-argumente ale celeilalte părţi, înseamnă elaborarea unor întrebări adresate
patronatelor și conturarea unor posibile propuneri de negociere. Ultimul pas al etapei de
pregătire este împărţirea rolurilor în cadrul comitetului sindical de negociere, cu alte cuvinte
trebuie să hotărâţi cine conduce negocierea, cine facilitează procesul, sintetizând discuţiile și
gestionând timpul și pauzele (pauze de consultare în cadrul comitetului de negociere) și cine
observă procesul și contribuie cu observaţiile lor în pauzele de consultare. Dincolo de aceste
trei funcţii distincte, membrii comisiei de negociere trebuie să aibă competenţe ridicate de
lucru în echipă și, dacă este posibil, chiar să fi fost instruiţi în acest sens anterior. Echipa
trebuie aleasă cu mare atenţie, pentru că ea trebuie să conţină cea mai bună paletă de
competenţe, cum ar fi spiritul echipă, abilităţi de comunicare, iniţiativă, creativitate, putere de
analiză, dar și realism și cunoștinţe de bază. În ansamblul ei, echipa trebuie să fie
reprezentativă pentru lucrătorii direct afectaţi de rezultatul negocierii, sau cel puţin ar trebui să
le asigure participarea ca grup de susţinere, de exemplu, pe lângă echipa de negociatori.
În timpul negocierii propriu-zise, la început este important să se obţină cât mai multe informaţii
cu privire la intenţiile și obiectivele patronatelor, fără ca echipa să dezvăluie mai mult decât
este absolut necesar. Din acest motiv se recomandă o strategie de comunicare bazată pe
ascultare activă. Regulile de bază sunt, printre altele, să asculţi mai mult decât vorbești, să pui
întrebări afirmative prin care patronatele să-și explice poziţia, să rezumi de o manieră neutră
subiectele discutate, să nu contești poziţia adoptată de cealaltă parte, ci să testezi puterea
argumentelor, să afli priorităţile patronatelor ca și posibilele subiecte de compromis.
Negocierea nu este o dezbatere. Scopul ei nu este să-ţi aperi cu orice preţ poziţiile, ci să
influenţezi partea cealaltă și să o convingi să facă mișcarea către un teren comun al
intereselor ambelor părţi. Elementele fundamentale ale negocierii sunt, așadar, propunerile
avansate pentru a stabili acest teren comun. În funcţie de situaţie, negociatorii pot să
pornească de la problemele mai puţin controversate, care pot fi ușor rezolvate, și să lase la
sfârșit chestiunile de puternică dispută. Există și alternativa ca negociatorii să simtă opoziţia și
să atace direct aspectele dificile la început, deoarece s-ar putea să dureze mult până să se
ajungă la un compromis. Propunerile trebuie să înceapă întotdeauna cu problemele mai puţin
spinoase și cele mai dificile trebuie lăsate la sfârșit. Concesiile sunt parte a acestui schimb și o
condiţie preliminară a atingerii unui acord asupra propunerilor. Totuși, pentru ca schimbul
reciproc să fie valabil, propunerile și concesiile trebuie legate de anumite condiţii. Niciodată nu
trebuie să se cedeze ceva fără a se cere altceva în schimb.
Negocierile reușite duc la un acord care rezolvă conflictul sursă și care satisface interesele și
nevoile ambelor părţi. Totuși, chiar și după ce s-a ajuns la un acord, rămâne partea delicată,
să treci de la vorbe la fapte, cu alte cuvinte punerea în aplicare a acordului convenit. Într-o
largă măsură, succesul dar și limitările oricărui acord depind de angajamentul real al părţilor
implicate faţă de compromisurile convenite la masa negocierilor. Ca prim pas în facilitarea
implementării, este important ca ambele părţi să aibă o imagine clară despre ceea ce s-a
convenit. De aceea, la încheierea negocierilor, acordul trebuie transpus într-un document
scris care să indice toate punctele care au fost convenite și să fie aprobat.
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MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Texte și materiale de curs
Centrul de Formare al OIM, Torino (2009): Joint union/management negotiation skills, training
for social partners, participants’ workbook,[Sindicate unite/abilităţi de negociere pentru
manageri, formarea partenerilor sociali, caiet de lucru, n.tr.],
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-kathmandu/docum
ents/meetingdocument/wcms_113768.pdf
ICFTU/ WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming
in collective bargaining, Booklet 4: Strategy and techniques of negotiation [Negocierea unor
condiţii de muncă și de trai mai bune, Integrarea egalităţii de gen în negocierile colective,
Fasciculul 4: Strategii și tehnici de negociere, n.tr.]
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/kit_4.pdf

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Modulul a fost conceput pentru a familiariza participanţii cu diferitele faze și tehnici ale
procesului de negociere.

1. Punct de pornire:
Pe baza informaţiilor oferite mai înainte, pregătiţi o scurtă prezentare în care să descrieţi
negocierea ca una dintre formele posibile de soluţionare a conflictelor de muncă și explicaţi
fazele sale.
TIMP: 15 minute, plus 5-10 minute pentru clarificări.

56

Modulul 6.
Negocierea cu patronatele

2. Discuţii pe grupe de lucru și cu întregul grup: simularea unui proces
de negociere
Scopul activităţii este ca participanţii să exerseze tehnicile de negociere în cadrul unei
simulări de negociere. Exerciţiul include pregătirea și derularea negocierii, dar și analiza
simulării și a rezultatelor obţinute. Din această analiză, participanţii trebuie să înţeleagă
practic cum își pot mări abilităţile de negociere.
Metodă: Împărţiţi participanţii într-un număr egal de grupe formate din 4-6 persoane.
Jumătate dintre grupe au sarcina de a pregăti negocierea ca reprezentanţi au sindicatelor.
Cealaltă jumătate reprezintă patronatele. Participanţii din fiecare grupă trebuie să aleagă un
lider al grupului de negociere, un facilitator și un observator (vezi informaţii generale). Toate
grupurile vor pregăti mai întâi negocierea cu ajutorul Fișelor de Activitate 7 și 8. După aceea,
două dintre grupe, una din partea sindicatelor și una din partea patronatelor, vor simula
negocierile propriu-zise în faţa celorlalţi. Restul participanţilor observă și notează comentarii
pentru evaluarea comună de la final. După 15 minute, echipele se schimbă și se reia
simularea negocierilor.
Obiectul negocierilor se alege în funcţie de nevoile grupului și de nivelul lui. Formatorul fie
decide dinainte care va fi obiectul negocierilor, fie dă libertatea participanţilor să sugereze o
temă la începutul exerciţiului. Negocierile pot privi, de exemplu, concedierile colective ca
urmare a relocării unei unităţi a companiei într-o ţară străină, cererea patronatelor de
flexibilizare a programului de lucru sau încercarea patronatelor de a reduce salariile și de a
oferi condiţii de muncă mai proaste noilor angajaţi.
TIMP: 10 minute pentru explicarea exerciţiilor, posibil 10 minute pentru ca participanţii să
aleagă tema, 45 de minute pentru pregătirea negocierilor pe grupe, 15 minute pentru fiecare
simulare, 20 de minute pentru evaluarea finală.
Timp total pentru sesiune: cel puţin 105 minute (cu două grupe).
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 7
Obiective și argumente
SARCINĂ: Folosiţi tabelul următor pentru a pregăti negocierile: definiţi obiectivele pe care
grupa dumneavoastră de lucru dorește să le urmărească și dezvoltaţi argumentele la care
veţi apela în procesul de negociere. Gândiţi-vă și la obiectivele și argumentele celeilalte părţi.

Agenda de negociere I
Obiectivele negocierii:

Analiza obiectivelor
Echipa noastră

Maxim (poziţia cea mai favorabilă):

Minim (punctul sub care vom opta pentru o altă
alternativă la acord):

Partea adversă

Maxim (poziţia lor cea mai favorabilă):

Minim (punctul sub care vor opta pentru o altă alternativă
la acord):

Argumente
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Argumentele noastre

Posibile reacţii ale părţii
adverse

Argumente posibile ale părţii adverse

Răspunsurile noastre
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 8
Poziţii și interese
SARCINĂ: Folosiţi tabelul următor pentru a pregăti negocierile, definind conţinutul
negocierilor cât și interesele și nevoile părţilor implicate.

Agenda de negociere II
Obiectivele negocierii:

Conţinutul negocierilor și interesele părţilor
Ce?
Echipa noastră

De ce?
Echipa noastră

Pentru ce?
Echipa noastră

Ce anume este lucrul cel mai important pentru fiecare dintre părţile
implicate?
Partea adversă

Ce avantaj se urmărește? Ce interese sunt in în joc?
Partea adversă

Ce nevoi încercă să satisfacă părţile cu cererile lor?
Partea adversă

Există și alte interese, interese externe? Există terţe părţi relevante în negocieri?
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Integrarea
egalităţii de
gen

Definiţie:
+ combaterea inegalităţii
de gen la toate nivelurile

+ discriminarea pozitivă și
reorganizarea proceselor
decizionale

Integrarea egalităţii de gen și
Dialogul Social:
+ participarea activă a femeilor și angajamentul
tuturor

+ agenda egalităţii de gen și monitorizarea efectelor
specifice de gen

+ segregare, plată diferită, muncă+familie, hărţuire
+ o mai mică divizare a forţei de muncă, apartenenţa la sindicate
și o forţă de muncă feminină calificată

Dificultăţi:
+ recunoașterea ca prioritate și participarea efectivă

Exerciţiu interactiv: experienţe de integrare a
egalităţii de gen
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INFORMAŢII GENERALE
Ce înseamnă integrarea egalităţii de gen, cum funcţionează și care
sunt avantajele și dificultăţile sale?
Ce înseamnă integrarea egalităţii de gen?
În luna iulie 1977, Consiliul Economic și Social al ONU a definit conceptul de integrare a
egalităţii de gen după cum urmează: „Integrarea unei perspective a genului este procesul de
evaluare a implicaţiilor oricărei măsuri planificate asupra femeilor și bărbaţilor, măsuri care
includ legislaţia, politicile sau programele, din toate domeniile și la toate nivelurile. Este o
strategie de a integra preocupările și experienţele femeilor ca și ale bărbaţilor în elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor, în toate sferele politice,
economice și sociale, astfel încât femeile și bărbaţii să obţină beneficii egale și ca inegalitatea
să nu se perpetueze. Scopul final al integrării egalităţii de gen este egalitatea de gen.”
Integrarea egalităţii de gen este o strategie amplă de combatere a inegalităţii între femei și
bărbaţi la toate nivelurile: „în toate măsurile legate de politici trebuie avute în vedere relaţiile
de gen, de la etapa de planificare și până la evaluarea performanţei.” (Programul 4 de Acţiune
al UE/1995 privind egalitatea de șanse). Integrarea egalităţii de gen se sprijină pe promovarea
tratamentului egal și a șanselor egale pentru femei și bărbaţi în societate. Aceasta implică
activităţi specifice de gen și acţiuni pozitive pentru a contracara atât discriminarea indirectă
cât și cea indirectă, dar și poziţiile dezavantajoase pentru bărbaţi sau pentru femei.
Reorganizarea proceselor de decizie este esenţială, ea trebuie făcută astfel încât să permită
participarea egală, dar și distribuţia echitabilă a măsurilor legate de politici și a resurselor.
Deși cea mai mare parte a discriminării de gen existente astăzi privește femeile, conceptul de
integrare a egalităţii de gen insistă pe răspunderea comună a bărbaţilor și a femeilor de a
asigura egalitatea de gen. În plus, abordarea integratoare recunoaște că discriminările
existente sunt realităţi determinate social. Sunt două diferenţe importante comparabil cu
politica tradiţională de promovare a femeilor care asocia inegalitatea unor elemente specifice
presupus feminine și lăsa reducerea acestor inegalităţi în sarcina femeilor.
În ceea ce privește piaţa muncii și condiţiile de muncă, domeniile centrale de discriminare (și
care fac deci obiectul integrării egalităţii de gen) sunt segregarea locurilor de muncă și
accesul femeilor la formarea vocaţională, diferenţele salariale între femei și bărbaţi,
concilierea vieţii profesionale și a vieţii de familie în general și cu maternitatea în special, ca și
hărţuirea sexuală, tratamentul nedrept și traficul de fiinţe umane. Principalele Standarde
Internaţionale ale Muncii abordează toate aceste aspecte. Printre acestea sunt Convenţiile
OIM: C100 asupra remunerării egale (1951), C111 asupra discriminării la locul de muncă și
ocupaţională (1958), C156 asupra lucrătorilor cu responsabilităţi de familie (1981), C183
asupra protecţiei maternităţii (varianta revizuită în 2000 a C103 din 1952), ca și alte convenţii
cu privire la condiţiile de muncă (munca de noapte, munca la domiciliu, munca cu normă
redusă, siguranţa și sănătatea ocupaţională), promovarea ocupării forţei de muncă (politici de
ocupare a forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane, încheierea raporturilor de muncă),
drepturile lucrătorilor migranţi (C86 și C151) și munca decentă pentru lucrătorii la domiciliu
(C189).
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La nivelul Dialogului Social European (DSE), toate cele trei acorduri DSE implementate prin
directive conţin elemente relevante pentru problemele de gen, deoarece reglementează
concediul de creștere a copilului, dar și lucrul cu normă parţială și angajarea ca agent
temporar, unde femeile sunt mult mai numeroase decât bărbaţii. DSE a abordat direct
problema egalităţii de gen într-un acord cadru de acţiune pe perioada 2005-2009. Cele patru
priorităţi fixate în acest acord sunt rolurile bărbaţilor și femeilor, promovarea femeilor în funcţii
de decizie, echilibrul sustenabil al vieţii profesionale și de familie și diferenţele salariale. În ce
privește Comitetele Europene de Întreprindere, 44% dintre acordurile încheiate abordează
promovarea egalităţii de șanse și reducerea discriminării în general. Oricum, doar câteva
dintre ele privesc direct relaţiile de gen, insistând pe combaterea hărţuirii sexuale, inegalităţile
18
profesionale și în carieră și discriminarea la recrutare și salarizare.

Cum funcţionează?
19

Sunt doi pași principali ca integrarea egalităţii de gen să funcţioneze cu adevărat. În primul
rând, trebuie înţelese diferenţele între femei și bărbaţi ca atare și apoi luate sistematic în
considerare de către decidenţi. Aceasta necesită identificarea felului în care politicile existente
și procesele decizionale reflectă și confirmă inegalitatea între bărbaţi și femei. Numai astfel
pot fi dezvoltare politici și practici concrete pentru a combate aceste inegalităţi, ceea ce nu
este același lucru cu simpla recunoaștere și atenţia acordată subiectelor relevante pentru
egalitatea de gen, ci înseamnă și reprezentarea și participarea egală a femeilor la procesul
decizional.
Într-un astfel de context, cerinţele esenţiale ale unui Dialog Social care să includă egalitatea
de gen sunt participarea activă și promovarea vocii femeilor în comitetele de negociere,
conștientizarea și angajamentul membrilor comitetului faţă de egalitatea de gen și
problematica sa și elaborarea unei agende detaliate a egalităţii de gen, care să includă o
strategie clară de asigurare a acestei egalităţi și o ordine a priorităţilor (vorbind de problemele
specific sindicale și resurse). În procesul de negociere se impune monitorizarea atentă a
reflectării obiectivelor negociate asupra problematicii de gen, acordând o atenţie specială
formelor mascate de discriminare, cum ar fi subevaluarea muncii femeii, prezenţa
preponderent feminină în posturi prost plătite și/sau nesigure sau obstrucţionarea accesului
femeilor la drepturile egale recunoscute oficial.
Exemplele de bune practici de promovare a egalităţii de gen prin negocierea colectivă se
referă înainte de toate la reducerea segregării locurilor de muncă, echilibrul dintre viaţa
profesională și viaţa de familie și măsurile de combatere a hărţuirii sexuale. În particular, se
pot referi la politicile de recrutare ale angajatorilor (ţinte, discriminare pozitivă, cursuri
specifice de formare) și aranjamente de flexibilizare a programului de lucru la cererea
angajatului, munca cu normă redusă și opţiunile de concediu pentru creșterea copilului. În
ceea ce privește hărţuirea sexuală, este nevoie de strategii cuprinzătoare de negociere care
să includă conștientizarea, proceduri de depunere a plângerilor și sancţiuni efective.

18

Vezi Briskin/Muller (2011), OIM, doc. de lucru: Promoting gender equality through social dialogue: Global trends and
persistent obstacles, [Promovarea egalităţii de gen prin dialogul social: tendinţe globale și obstacole] pg. 12-13.

19

Pentru argumentaţia următoare consultaţi de asemenea ICFTU/ WCL: Negotiating better working and living conditions,
Gender mainstreaming in collective bargaining, Booklet 1: Company level [Negocierea unor condiţii de muncă și de trai
mai bune, Integrarea egalităţii de gen în negocierile colective, Fascicolul 1: în companie, n.tr.], pg. 29, pg. 34-35.
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Care sunt beneficiile și dificultăţile?
Beneficiile integrării egalităţii de gen prin Dialog Social și negocierea pe baza egalităţii de gen
sunt multiple. Ele privesc în aceeași măsură și bărbaţii și femeile, unul dintre motivele
importante fiind că egalitatea de gen însemnă și reducerea divizării forţei de muncă și a
concurenţei, opunându-se astfel politicilor patronale de tip „divide și stăpânește”. În plus,
beneficiile specifice pentru femei se reflectă asupra familiilor și comunităţii în general.
Sindicatele ar trebui să susţină în mod deosebit egalitatea de gen deoarece proporţia femeilor
în forţa de muncă este în continuă creștere. Angajarea sindicatelor în problematica egalităţii
de gen poate spori atractivitatea sindicatului pentru femei. În același timp, protecţia împotriva
discriminării, accesul la tratamentul și salarizare egale sunt drepturi fundamentale ale
angajaţilor, iar aplicarea și apărarea lor sunt elemente primare ale activităţii sindicale.
Integrarea egalităţii de gen poate avea efecte pozitive și pentru angajatori, deoarece atrage
femei cu o calificare superioară, crește productivitatea (datorită absenteismului și mobilităţii
reduse a femeilor, precum și angajării lor mai profunde) și contribuie la construirea unei
imagini pozitive a companiei.
Totuși obstacole și probleme încă există. Egalitatea de gen mai are un drum lung de parcurs
până când se va bucura de recunoaștere în toate sectoarele și va fi tratată ca o prioritate în
toate aspectele Dialogului Social. Chiar și în cadrul sindicatelor, participarea și accesul
femeilor la posturi de conducere rămân încă problematice și uneori sursă de conflict. Chiar și
acolo unde există angajament faţă de integrarea egalităţii de gen, politicile și structurile
eficiente rămân în urma angajamentelor. Există totuși asociaţii de femei care văd integrarea
egalităţii de gen în principal ca pe un instrument de atingere a păcii sociale. Consideră că fie
trebuie să renunţe la poziţiile și criticile mai radicale pentru a adopta acest nou tip de egalitate
de gen, fie vor fi marginalizate și excluse din procesele de elaborare a politicilor ca și de la
distribuţia resurselor. În general, asociaţiile de femei critică resursele financiare limitate
alocate politicilor de promovare a egalităţii de gen ca și creșterea relativ scăzută a participării
20
femeilor la procesele decizionale de până acum.

MATERIALE INFORMATIVE SUPLIMENTARE
Materiale de curs
ICFTU/ WCL (2005): Negotiating better working and living conditions, Gender mainstreaming
in collective bargaining, Booklet 1: Company level [Negocierea unor condiţii de muncă și de
trai mai bune, Integrarea egalităţii de gen în negocierile colective, Fascicolul 1: în companie,
n.tr.]
OIM (2002): Promoting gender equality, A Resource Kit for Trade Unions[Promovarea
egalităţii de gen, colecţie de resurse pentru sindicate, n.tr.],
http://actrav.itcilo.org/library/english/06_Gender/resource_kit_for_tu/gender_equality_
index.htm
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Vezi de exemplu proiectul european Sister Cities Going Gender (2005): Integrarea egalit??ii de gen - cre?te integrarea
de gen ?ansele femeilor de a participa la procesele decizionale?,Viena, pg.17-18.
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Convenţii OIM și texte DSE
OIM (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and
Recommendations promoting gender equality [Egalitatea de gen și munca decentă. Culegere
de Convenţii și Recomandări OIM, n.tr.], Geneva: Biroul Internaţional al Muncii,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publicatio
ns/WCMS_088023/lang—en/index.htm
Conferinţa Internaţională a Muncii (2009): Raport VI: Gender equality at the heart of decent
work: Sixth item on the agenda [Egalitatea de gen în centrul problematicii muncii decente: al
șaselea punct de pe agendă, n.tr.], Geneva: Biroul Internaţional al Muncii,
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WC
MS_105119/lang—en/index.htm
ETUC, Business Europe, CEEP, UEAPME (2009): Framework of actions on gender equality,
Final Evaluation Report [Cadru de acţiune pentru egalitatea de gen, raport final de evaluare],
http://www.etuc.org/a/6709

Integrarea egalităţii de gen:
OIM (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations
promoting gender equality, Geneva [Egalitatea de gen și munca decentă. Culegere de
Convenţii și Recomandări ale OIM, n.tr.],
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publicatio
ns/WCMS_088023/lang—en/index.htm

IDEI PENTRU DESFĂȘURAREA SESIUNII DE
FORMARE
Scopul modulului este creșterea gradului de conștientizare al participanţilor cu privire la
inegalităţile de gen și familiarizarea lor cu conceptul de integrare a egalităţii de gen, astfel
încât să poată înţelege relevanţa majoră a relaţiilor de gen la toate nivelurile Dialogului Social
și în întreaga sa problematică, ca și în organizaţiile sindicale.

1. Punct de pornire:
Pe baza informaţiilor generale oferite mai înainte, faceţi o prezentare introductivă a
conceptului de integrare a egalităţii de gen și a relevanţei sale pentru Dialogul Social.
TIMP: 15 minute, plus 10 minute pentru clarificări, eventuale comentarii și discuţii.
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2. Discuţii pe grupe și cu întregul grup: experienţe de integrare a
egalităţii de gen
Exerciţiul se vrea un motiv de reflecţie pentru participanţi, care să-i facă să împărtășească din
experienţa și practicile de integrare a egalităţii de gen în ţările de unde provin.
Metodă: Împărţiţi participanţii pe grupe de lucru de 4-6 persoane, asigurându-vă că femeile și
bărbaţii sunt distribuiţi cât mai bine în fiecare grup. Rugaţi grupurile să discute pe marginea
următoarelor întrebări: Care sunt exemplele de inegalitate de gen cele mai grave din ţara
dumneavoastră la nivelul (a) pieţii muncii (b) asigurărilor sociale (c) condiţiilor de muncă (d)
sindicate? Ce măsuri de combatere a inegalităţii de gen sunt luate de guvern, partenerii sociali
și structurile sindicale? Ce rezistenţă și ce bariere se manifestă la fiecare dintre aceste
niveluri? Pentru a urmări firul discuţiilor, folosiţi Fișa de Activitate nr. 9. La încheierea
activităţii, raportaţi în plen rezultatele discuţiilor.
TIMP: 5 minute pentru a explica exerciţiul, 30 de minute pentru activitatea pe grupe de lucru,
30 de minute pentru discuţiile în plen.

3. Discuţii pe grupe și cu întregul grup: recomandări pentru Dialogul
Social
Pe baza schimbului anterior de experienţă cu privire la integrarea egalităţii de gen, exerciţiul
solicită participanţilor să elaboreze recomandări pentru procese de Dialog Social angajate în
acest concept.
Metodă: Distribuiţi trei foi adezive mari (sau trei foi de hârtie A4) fiecărui participant și rugaţi-i
să se gândească la trei recomandări prioritare de integrare a egalităţii de gen prin Dialogul
Social. Fiecare prioritate trebuie scrisă cu litere mari. Recomandările pot include subiecte de
negociere și măsuri ce trebuie adoptate, dar și probleme structurale, referitoare la însăși
procesele de dialog. După un scurt interval de lucru individual, participanţii vin unul câte unul
în faţa grupului, citesc cu voce tare recomandările și lipesc foile pe perete. Foile trebuie
sortate după subiect în „obiect de negocieri”, „măsuri” și „procese de dialog”. Rolul formatorului
este să supravegheze încadrarea în această clasificare și să facă comentarii finale asupra
rezultatelor.
TIME: 5 minute pentru a explica exerciţiul, 10 minute pentru notarea recomandărilor,
2-3 minute de participant pentru a-și prezenta recomandările, 10 minute pentru comentarii
finale și eventuale discuţii.
Timp necesar pentru sesiune: 145-165 de minute (pentru un grup de 20 de participanţi)
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FIȘA DE ACTIVITATE NR. 9
Discuţii pe grupe despre inegalităţile de gen și integrarea
egalităţii de gen
SARCINĂ: Discutaţi inegalităţile de gen și iniţiativele de integrare a egalităţii de gen din
ţara dumneavoastră și completaţi următorul tabel.

Inegalităţi de gen și iniţiative de integrare a egalităţii de gen
Care sunt cele mai grave inegalităţi de gen din ţara dumneavoastră la nivelul:
è pieţei muncii?
è asigurărilor sociale?
è condiţiilor de muncă?
è sindicatului din care faceţi parte?
Ce măsuri de integrare a egalităţii de șanse sunt luate la nivelul:
è politicilor guvernamentale?
è legislaţiei?
è Dialogului Social și negocierilor colective?
è structurilor sindicatului din care faceţi
parte?
Ce rezistenţă și ce bariere se manifestă în calea integrării egalităţii de gen la
fiecare dintre aceste niveluri?
è politici guvernamentale:
è legislaţie:
è Dialogul Social și negocierile colective:
è structurile sindicatului din care faceţi
parte:
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ANEXA 1: Pagini de internet utile
Federaţiile sindicale europene:
EAEA, European Arts and Entertainment Alliance [Federaţia Europeană pentru arte și
divertisment, n.tr]: http://www.iaea-globalunion.org/eaea
EUROCOP, European Confederation of Police [Confederaţia Europeană a Cadrelor de
Poliţie, n.tr.]: http://www.eurocop.org
EFBWW/FETBB, European Federation of Building and Woodworkers [Federaţia Europeană
din Construcţii și Prelucrarea Lemnului. n.tr.]: http://www.efbww.org
EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions [Federaţia
Sindicală Europeană pentru Sectoarele Produselor Alimentare, Agriculturii și Turismului, n.tr.]:
http://www.effat.eu/public/
EFJ/FEJ, European Federation of Journalists [Federaţia Europeană a Jurnaliștilor, n.tr.]:
http://www.ifj.org/en
IndustriAll, European Federation for Industry and Manufacturing workers [Federaţia
Europeană pentru Lucrătorii din Industrie și Sectorul Manufacturier, n.tr.] :
http://www.industriall-europe.eu/
EPSU, European Federation of Public Service Unions [Federaţia Europeană a Sindicatelor
din Serviciile Publice, n.tr.]: http://www.epsu.org/
ETF, European Transport Workers’ Federation [Federaţia Europeană a Lucrătorilor din
Transporturi, n.tr.]: http://www.itfglobal.org/ETF/
ETUCE/CSEE, European Trade Union Committee for Education [Comitetul Sindical European
pentru Educaţie, n.tr.]: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html
UNI-EUROPA, European trade union federation for services and communication [Federaţia
Sindicală Europeană din Servicii și Comunicaţii, n.tr.]:
http://www.uniglobalunion.org/Apps/uni.nsf/pages/reg_europaEn

OIM:
ACTRAV Geneva, Biroul pentru Activităţi cu Lucrătorii:
http://www.ilo.org/actrav/lang—en/index.htm
ACTRAV Torino, Programul de Educare a Forţei de Muncă a Biroului pentru Activităţi cu Lucrătorii:
http://actrav.itcilo.org/index_en.php

CE:
Comisia Europeană, Direcţia Generală Afaceri Sociale, Ocuparea Forţei de Muncă și
Incluziune, secţiunea din website despre dialogul social:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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ANEXA 2: Principalele Convenţii OIM relevante pentru
Dialogul Social
Dialogul Social:
Convenţia 87 a OIM, Libertatea de asociere și protecţia dreptului la organizare, 1948,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087
Convenţia 98 a OIM, Dreptul la organizare și la negocieri colective, 1949,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
Convenţia 144 a OIM, Consultarea tripartită, 1976,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C144
Convenţia 154 a OIM, Negocierile colective, 1981,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31
2299
Recomandarea 152 a OIM, Consultarea tripartită, 1976,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R152
Recomandarea 091 a OIM, Acordurile colective, 1951,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,
P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R091,/Document

[Toate directivele sunt disponibile și în limba română, la aceeași adresă, având la sfârșit RO,
n.tr. ]
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ANEXA 3: Provocările din faţa Dialogului Social Sectorial
European
Diapozitiva 1

Diapozitiva 2
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Diapozitiva 3

Diapozitiva 4
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Diapozitiva 5

Diapozitiva 6
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Diapozitiva 7

Diapozitiva 8
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Diapozitiva 10
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Diapozitiva 11

Diapozitiva 12
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Diapozitiva 15

Diapozitiva 16
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Diapozitiva 18
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ANEXA 4: Comparaţie între cinci stiluri de gestionare a
conflictelor
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