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Introducere 

România are nevoie de o analiză privind modul în care 

funcționează dialogul social fie și numai pentru că ea lipsește 

la ora actuală. Însă, mai mult decât atât, funcționalitatea 

dialogului social a fost intim legată în ultimii ani de răspunsul 

pe care România l-a găsit la criza financiară și economică 

manifestată începând cu anul 2009. Din acest punct de 

vedere este important de analizat elementele de noutate 

legislativă aduse de Legea nr. 62/2011 pivind dialogul social 

dar și efectele pe care acestea le-au produs în plan real, la 

nivelul actorilor implicați în procesul de dialog social.  

Oportunitatea unui studiu care să răspundă așteptărilor și 

provocărilor amintite s-a ivit odată cu implementarea proiectului 

”Noi resurse pentru dialogul tripartit în România” susținut prin 

fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul 

Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare 

Muncă decentă şi dialog tripartit1. 

Nu ne propunem în acest cadru să analizăm dialogul social 

ca fenomen general manifestat în România. Scopul nostru este 

unul mai modest, însă mai focalizat. Raportul de cercetare 

prezent are circumscrisă o arie bine delimitată a dialogului social, 

anume cea a Serviciilor de Utilităţi Publice. În acest cadru 

abordarea pe care o propunem este una specifică pornind în 

principal de la funcțiile sociale pe care dialogul social le 

îndeplinește sau ar trebui să le îndeplinească, trasând în același 

                                                           
1
 Pentru mai multe detalii vezi www.dialogtripartit.ro  
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timp paralele cu mecanismele reale prin care dialogul social se 

manifestă în România. Analiza mecanismelor formale sau juridice 

ale dialogului social este derulată din perspectiva rolului pe care îl 

joacă în întregul proces social, în calitate de cadru de 

reglementare cu forță legală. Centrală este însă preocuparea de a 

decripta modul în care actorii angrenați în procesul de dialog 

social se raportează la cadrul legal și modul în care țintele fixate 

de actori sunt consonante cu funcțiile sociale dezirabile ale 

dialogului social.  

Dialogul social este un concept care s-a dezvoltat în 

sincronizare cu procesul de democratizare și modernizare a 

societăților occidentale. Este o invenție a Europei occidentale 

care s-a ivit odată cu preocuparea de fundamentare a statutului 

social al bunăstării dar și în contextul preocupărilor de 

raționalizare a tuturor aspectelor vieții umane, inclusiv la nivel de 

organizare a raporturilor sociale de muncă2. Relațiile economice 

dintre angajați și angajatori nu puteau fi neglijate și lăsate la voia 

hazardului. Critica marxistă a reliefat faptul că în secolul 19 

raporturile de muncă erau marcate de condiții mizere oferite 

angajaților pe fondul dorinței exacerbate a angajatorilor 

(deținătorii mijloacelor de producție în termeni marxiști) de a 

obține profit. În acest cadru filonul de gândire marxist a 

reprezentat o reacție firească la o disfuncționalitate socială, 

sugerând necesitatea reglementării modalității de producție 

                                                           
2
 Nordic Consulting Grup. 2011. Social Dialoque in Developing Countries. A 

desk study. NORAD.  



Studiu privind dialogul social în România în sectorul „Servicii de Utilităţi Publice” 

 

 
 

 
 

7 
 

  

economică, prin stabilirea de reguli ale raporturilor de muncă3. În 

alți termeni este vorba de inventarea ideii de drepturi (dar și 

obligații) stipulate formal cu caracter legal, de reglementare a 

raporturilor dintre actorii implicați în producția economică. Atât 

angajații cât și angajatorii au drepturi, li se garantează o  plajă de 

libertate în luarea deciziilor, dar și limite.  În acest cadru formal al 

drepturilor și obligațiilor apare o zonă de interacțiune necesară, 

de negociere, de schimb de păreri și de țintire a unui consens 

între angajați și angajatori. Desigur interesele nu pot fi identice și 

converg doar până la un punct. Comunicarea aceasta nu putea fi 

realizată simultan cu toți angajații, era nefuncțional. În acest 

cadru au apărut reprezentanți ai angajaților care s-au organizat în 

ceea ce înțelegem azi prin sindicat. Angajatorii, pe de altă parte, 

s-au organizat în structuri patronale pentru a-și putea susține 

unitar interesele mai largi și similare specifice anumitor domenii 

de activitate. Sunt în acest proces practic două categorii distincte 

de interlocutori: sindicate și patronate. Între acestea intervine 

însă și statul, fie prin funcția sa de reglementare  - de stabilire a 

regulilor jocului, având monopol în privința stabilirii actelor 

normative – fie ca mediator implicat activ în relația dintre 

sindicate și patronate.  

 

                                                           
3
 Am invocat aici critica marxistă doar pentru a arăta evoluția istorică în 

procesele de reglementare socială  a raporturilor de muncă. Suita idelogică 
care a însoțit gândirea marxistă în plan politic cu efectele nefaste în planul 
formelor de totalitarism politic – cărora, din pacate, și România le-a picat 
victimă – nu le discutăm aici nefiind nici locul și nici spațiul pentru așa ceva. 
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În esență acesta este dialogul social – relația specifică 

de comunicare și interacțiune între sindicate și patronate în 

vederea configurării raporturilor de muncă și mediului 

economic în condițiile aportului adus de alți actori relevanți 

– dintre care cel proeminent este statul prin stabilirea 

cadrului legal de interacțiune, dar un rol important poate 

juca și organizațiile non-guvernamentale sau mass-media.  

Dialogul social înțeles astfel este similar definiției date de 

Organizația Internațională a Muncii care consideră că dialogul 

social ”include toate tipurile de negociere, consultare sau simplu 

schimb de informații între reprezentanți guvernamentali, 

angajatori și angajați asupra problemelor de interes comun 

privind politicile economice și sociale4.” Trebuie remarcat așadar 

că dialogul social poate consta pur și simplu doar în schimb de 

informații între actorii implicați sau poate lua forma unei 

consultări în vederea identificării unor poziții optime de abordare 

a unor probleme sau poate consta într-un proces de negociere 

între părți. În acest din urmă caz este căutat acordul între 

parteneri sau un compromis, oricum miza este acceptarea unei 

decizii sau unei măsuri adoptate de către toți partenerii sociali. 

Mai precizăm în final că acest studiu nu este un ghid 

pentru gestionarea mai bună a dialogului social în domeniul 

serviciilor de utilități publice (un astfel de ghid este elaborat 

separat în cadrul proiectului menționat aici5) și nu este nici un 

compendiu care să ușureze și să faciliteze înțelegerea legislației 
                                                           
4
 Ishikawa, Junko, (2003) Key Figures of National Social Dialogue: a Social 

Dialogue Resource Book, ILO, p.3 
5
 Vezi www.dialogtripartit.ro  
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privind dialogul social (un astfel de material există deja realizat 

sub egida ministerului muncii6).  

Studiul identifică anumite disfuncționalități ale 

procesului de dialog social din România în sfera serviciilor de 

utilități publice evidențiind anumite zone unde este oportun 

a se interveni pentru îmbunătățirea acestuia. Concluziile 

studiului se adresează atât decidenților publici, care pot 

iniția acte normative, reglementări sau politici publice, dar și 

experților și practicienilor care se pot conecta la o 

perspectivă analitică care le poate sugera noi abordări și le 

poate aduce în conștiință noi mize ale procesului în care sunt 

implicați.  

  

                                                           
6
 Pop, Liviu Marian (coordonator), Serghei Mesaroș, Roxana Iliescu, Angelica 

Săbiescu, Educard Corjescu, Iuliana Popescu (autori). (2012). Dialogul social 
European. Ghid de informare legislativă al dialogului european. Guvernul 
României /MMFPS Dialog Social. 
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1. Cadru analitic 

Premise și întrebări de plecare 

În România există un cadru reglementat pentru 

consultarea partenerilor sociali la nivel naţional, sectorial şi 

teritorial. Putem aminti în acest sens Legea dialogului social (nr. 

62/2011) dar și alte acte normative conexe7. În ciuda cadrului 

legal existent, procesul dialogului social nu a putut preîntâmpina 

apariția conflictelor de muncă acutizate şi nu a contribuit decisiv 

la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţiilor. Cauze 

posibile ale acestei situaţii: 

a) Insuficienta cunoaștere a modalităților eficace de aplicare 

a cadrului reglementativ actual (la nivel de patronate, 

sindicate, autorități publice);  

b) Deficitul de implementare a cadrului legal ce 

reglementează dialogul social; 

c) Slaba stimulare a comunicării și interrelaționării între 

părțile implicate în dialogul social; 

d) Lipsa unei culturii a dialogului social bine încetățenită la 

nivelul tuturor actorilor implicați în proces. 

Studiul sociologic realizat și-a propus identificarea 

mecanismelor reale care ghidează cooperarea dintre sindicate, 

patronate și organizații publice în domeniul administraţiei şi 

                                                           
7
 Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare și consultare a 

angajaților; HG nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite 

conform Legii nr. 62/2011. 
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serviciilor publice, în mod particular în domeniul Serviciilor de 

Utilităţi Publice (managementul infrastructurii şi serviciilor - 

sectoarele apă, reziduuri, transport) . Studiul va urmări şi 

evidenţierea elementelor cu rol blocant în potenţarea cooperării 

între jucătorii din acest domeniu, dar şi soluţii la problemele 

identificate. Concret studiul a răspuns la întrebări precum: 

 Cum obţin actorii implicaţi informaţii şi cunoaştere asupra 

metodelor efective de aplicare a cadrului legislativ actual? 

Care sunt principalele surse de informare? Cât de des sunt 

utilizate de exemplu website-urile ca surse de informare? 

 Care sunt aspectele legale care ar trebui îmbunătăţite 

pentru a avea o mai bună comunicare între actori 

implicaţi în procesul dialogului social? Ce înseamnă o 

bună comunicare în acest context? 

 Care este nivelul de încredere între ”stakeholderii” din 

domeniu? Care este nivelul de participare al celor 

interesaţi? 

 În ce măsură rezultatele şi mizele dialogului social sunt 

condiţionate de mecanisme precum cele menţionate?  

 Reușește dialogul social în România să răspundă unor 

funcții sociale dezirabile? 

Mize și funcţii sociale ale procesului de dialog social la nivelul 

sistemului social 

 

Încă din start trebuie făcută distincția între funcţii 

sociale ale dialogului social (DS) şi rezultate ale acestuia 

pentru a avea o înțelegere mai adecvată a întregului proces.  
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În România există o lege special dedicată reglementării 

dialogului social, în alte țări (în special din Europa vestică) există 

doar anumite reglementări legale care facilitează procesul dar 

dialogul social are loc în baza unei tradiții originate în cultura și 

normativitatea socială. În România este special constituită la 

nivel de direcție în cadrul ministerului muncii o structură 

instituțională dedicată bunei derulări a procesului de dialog 

social. Întrebarea cheie este de ce există dialog social, de ce ar fi 

necesar acest proces social, cu ce rost? Pentru ce a fost investit 

efort și resurse în gestionarea acestui proces?  

Răspunsul vine în linie cu distincția pe care am făcut-o de 

la bun început.  

Funcţiile sociale au în vedere ce produce procesul de 

DS la nivelul corpului social, căror nevoi sociale răspunde 

procesul de dialog social. În acest sens funcțiile sociale ale 

dialogului social vizează: 

 1) întărirea proceselor democratice de guvernare; 

 2) preîntâmpinarea/evitarea tensiunilor sociale, respectiv 

asigurarea păcii sociale; 

 3) creşterea eficacităţii politicilor guvernamentale, în 

special politicile sociale; 

 4) creşterea eficienţei economice8.  

                                                           
8
 International Labour Organization. (2013). National tripartite social dialogue: 

an ILO guide for improved governance. International Labour Office, Social 
Dialogue and Tripartism Unit, Governance and Tripartism Department: 
Geneva. (secțiunea IV). 
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 La nivel de rezultate se au în vedere efectele concrete 

ale unor situaţii de dialog social bipartit sau tripartit – de 

exemplu ce rezultate a avut negocierea contractului colectiv 

de muncă, a unui conflict social, a unei eminente 

restructurări sau încetări a activităţi economice. Distingem 

aşadar între convenţii / înţelegeri / consens stabilit şi parafat 

în scris şi efecte ale acestor acte de consens. În mod normal 

rezultatele dialogului social ar trebui să se reflecte în 

îndeplinirea funcţiilor sociale la care acesta trebuie să 

răspundă.  

Lucrările recente dedicate dialogului social au abordat 

mai degrabă implicit distincția menționată. De exemplu în unele 

lucrări elaborate sub egida Organizației Internaționale a Muncii 

se vorbește de faptul că dialogul social poate contribui la funcții 

precum cele menționate sau este în conexiune cu aceste 

aspecte9. În alte lucrări se face diferența între beneficii asociate 

cu procesul de dialog social și beneficii asociate cu rezultatele 

dialogului social10. Beneficiile procesului de dialog social sunt, în 

terminologia utilizată de noi mai sus, funcții ale acestuia. 

Beneficiile asociate cu rezultate directe ale dialogului social sunt 

rezultatele directe ale acestuia. Mai jos sunt prezentate sintetic 

beneficiile procesului, respectiv ale rezultatelor dialogului social: 

 

                                                           
9
Rychly, Ludek & Pritzer, Rainer. 2003. Social Dialogue at National Level in the 

EU Accession Countries. International Labour Office – Geneva.  
10

 Ishikawa, Junko. 2003. Key Figures of National Social Dialogue: a Social 
Dialogue Resource Book, ILO, p.3. 
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Beneficii ale procesului de 

dialog social 

Beneficii ale rezultatelor 

dialogului social 

- Democratizarea procesului de 
elaborare a politicilor 
economice și sociale; 

- Legitimitate și acceptare a 
deciziior publice; 

- Reducerea conflictelor sociale 
prin facilitarea parteneriatului 
și a unei atitudini centrate pe 
rezolvarea de probleme; 

- Diminuarea tensiunilor sociale 
în perioadele de tranziție și 
dificultăți economice; 

- Pacturi sociale între parteneri 
sociali și alți ”stakeholderi”; 

- Sustenabilitate reformelor 
economice și ale pieței 
muncii; 

- Aducerea dimensiunii sociale 
pe agenda reformelor 
politicilor economice; 

- Progres social și economic 
național; 

Am menționat toate aceste beneficii asociate dialogului 

social deoarece cercetarea derulată a urmărit în esență să 

concluzioneze în ce măsură aceste beneficii asociate dialogului 

social se concretizează în România.  

Este util să amintim aici că dialogul social este strâns legat 

de problematica asociată muncii decente, a drepturilor 

angajaților și a asigurării unui echilibru potrivit între viața 

profesională și personală. La nivel european este promovată 

agenda muncii decente (Decent Work Agenda) a cărei 

implementare este susținută și de Organizația Internațională a 

Muncii (ILO).  
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Dialogul social se constituie ca unul din cele patru 

obiective strategice urmărite de care depinde concretizarea 

agendei muncii decente, alături de 1) crearea de locuri de 

muncă, 2) asigurarea drepturilor angajaților și 3) o protecție 

socială extensivă11.  

În acest cadru trebuie menționat că dialogul social, pentru 

a funcționa adecvat și pentru a produce beneficii precum cele 

menționate, are nevoie de un set de precondiții care trebuie 

îndeplinite12. Le vom discuta sintetic în cele ce urmează.  

În primul rând dialogul social contribuie la întărirea 

procesului de democratizare a guvernării, dar dialogul social are 

loc adecvat doar într-o societate democratică. A existat dialog 

social desigur și în sistemele totalitare însă, pentru ca acesta să 

producă efectele scontate în mod optim (sau să își îndeplinească 

optim funcții precum cele menționate) trebuie să se deruleze 

într-un cadru social democratic.  

O altă precondiție pentru funcționarea dialogului social 

este ca acesta să fie guvernat de anumite reguli de derulare a 

acestuia, reguli reciproc împărtășite sau acceptate de către 

participanții la dialog. Astfel de reguli pot lua forma unor 

reglementări legislative (și asta se întâmplă mai ales în 

                                                           
11

 Nordic Consulting Grup. 2011. Social Dialoque in Developing Countries. A 
desk study. NORAD; Minet, Georges. 2008. Some aspect of social dialoque 
from an ILO standpoint. Expert Group Meeting on Economic and Social 
Councils.  
12

 Nordic Consulting Grup. 2011. Social Dialoque in Developing Countries. A 
desk study. NORAD; Ishikawa, Junko. 2003. Key Figures of National Social 
Dialogue: a Social Dialogue Resource Book, ILO, cap. II. 
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democrațiile tinere, fără o lungă tradiție democratică) sau forma 

unor cutume ori norme internalizate de actori, care fac parte din 

cultura societății (fără a fi menționate cu titlul de putere 

legislativă ca atare). În lipsa nor astfel de reguli procesul este 

marcat de un grad ridicat de arbitrariu, de incertitudine asupra 

sensului discuției și de un grad scăzut de încredere între parteneri 

și în respectarea înțelegerilor la care se ajunge.  

 Dialogul social funcționează adecvat în condițiile în care 

există voință politică pentru susținerea și dezvoltarea acestui 

proces social și în condițiile în care la acesta pot participa toți 

actorii relevanți și reprezentativi. Complementar, este nevoie și 

de acceptare socială și suport social larg, la nivelul social, pentru 

ca dialogul tripartit să producă efecte dezirabile.  

 În fine un alt aspect care facilitează succesul în procesul 

de dialog social sunt competențele tehnice ae partenerilor 

participanți la proces, capacitatea acestora de a înțelege 

informațiile relevante și accesul la astfel de informații.  

Contextul instituțional al funcționării dialogului social în 

România 

Este important să arătăm, ca premisă a studiului derulat, 

care este contextul instituțional în care funcționează dialogul 

social în România. Evident trebuie amintit în primul rând cadrul 

juridic stipulat în Legea nr. 62/2011 (actualizată)13. Există și alte 

                                                           
13

 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dialogului_social_62_2011.php 
(accesat la 1.10.2013) 
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acte normative la care se poate face apel  pe parcursul procesului 

de dialog social. Dintre acestea amintim: 

A. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu completările și 

modificările ulterioare. 

B. Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare și 

consultare a angajaților. 

C. HG nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite 

conform Legii nr. 62/2011. 

Alături de acestea pot fi invocate și alte convenții 

europene adoptate în cadrul Organizației Internaționale a Muncii 

(de exemplu Convenția nr. 87/1948 din 09/07/1948 privind 

libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical14). 

O prezentare detaliată a legislației relevante dialogului 

social în România poate fi găsită în ”Ghidul de informare 

legislativă al dialogului european”15 motiv pentru care nu vom 

insista aici în detaliu asupra acesteia. În studiul derulat ne-am 

propus să depășim limita unei abordări strict legislative așa cum 

și-a impus documentul mai sus invocat. Ce trebuie însă să 

reținem sunt câteva elemente cadru, de maximă importanță, 

care reglementează procesul de dialog social în România: 

                                                           
14

http://www.sncr.ro/wp-
content/uploads/2009/09/legislatie/Conventie%20nr.%20871948.pdf (accesat 
la 1.10.2013) 
15

 Pop, Liviu Marian (coordonator), Serghei Mesaroș, Roxana Iliescu, Angelica 
Săbiescu, Educard Corjescu, Iuliana Popescu (autori). (2012) Dialogul social 
European. Ghid de informare legislativă al dialogului european. Guvernul 
României /MMFPS Dialog Social. 
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A. Actori implicați, tipuri de organizații patronale și 

sindicale. Acestea sunt de tip a) local (organizate la nivel 

de unități sau la nivel teritorial/județean), b) de nivel 

sectorial (Federație patronală sau sindicală) și c) de nivel 

național (Confederație patronală sau sindicală).  

B. Condiții de reprezentativitate ale unei organizații 

sindicale sau patronale.  

Pragul de reprezentativitate și alte condiții necesare:  

a) la organizații constituite local/teritorial: pentru zona 

sindicală minim 15 persoane la nivel de unitate, 

pentru zona patronală cel puțin două persoane 

juridice din același sector de activitate, 

b) la organizații constituite sectorial:  

Federațiile sindicale au statut legal de federație, 

independență organizatorică și patrimonială, cuprind 

cel puțin 7% din efectivul salariaților din sectorul 

respectiv;  

Federațiile patronale au independență organizatorică 

și patrimonială și cuprind cel puțin 10% din numărul 

salariaților din din sectorul respectiv.   

c) la organizații constituite național:  

Confederațiile sindicale au statut legal, independență 

organizatorică și patrimonială, au în componență 

structuri sindicale proprii în cel puțin jumătate din 

numărul județelor, inclusiv municipiul București și 
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cuprind cel puțin 5% din efectivul salariaților din 

economia națională;  

Confederațiile patronale au independență 

organizatorică și patrimonială și acoperă cel puțin 

jumătate din numărul județelor, inclusiv Municipiul 

București și cuprind cel puțin 7% din efectivul 

salariaților din economia națională.  

C. Formele pe care le ia dialogul social:  

 informarea,  

 consultarea,  

 negocierea (și un caz exemplar negocierea contractului 

colectiv de muncă),  

 acordul,  

 la acestea – menționate în toate lucrările clasice – 

putem adăuga și conflictul de muncă (este o formă de 

relaționare între partenerii sociali, încadrată de regulile 

derulăriii dialogului social, detaliată chiar în textul 

legii). În legislația românească acesta este subsumat 

contractelor colective de muncă. Totuși acest tip de 

relaționare între părți are specificități și particularități 

care merită a fi analizate separat. 

D. Nivelul la care se desfășoară dialogul social: la nivel de 

unitate, sectorial, național. La nivel de unitate (sau grup 

de unități) este obligatorie negocierea contractului 

colectiv de muncă. Actuala legislație în vigoare nu mai 

obligă la negocierea unui contract de muncă la nivel de 

sector (acest lucru se poate realiza însă prin voința 
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părților). La nivel de sector pot participa la dialog social 

federațiile (nu și organizațiile constituite doar la nivel 

unități, în nume propriu) sau reprezentanții 

confederațiilor. La nivel de unitate federațiile pot prelua 

rolul de reprezentare în negocierea contractului colectiv 

de muncă. La nivel național negocierile vizează mai 

degrabă aspecte legislative, elaborarea politicilor publice, 

măsuri guvernamentale cu impact în zona socială. 

Negocierea la nivel național are loc prin participarea 

confederațiilor în cadrul Consiliului Național Tripartit 

(inclusiv reprezentanți ai autorității publice) sau al 

Consiliului Economic și Social (exclusiv reprezentanți ai 

autorității publice, dar cu participarea societății civile, 

organizații non-guvernamentale etc.). Negocierea la nivel 

național poate avea loc și în cadrul Comitetului de 

Monitorizare a Acordului Social, a Comitetului Național de 

Criză sau a Consiliilor de Administrație Tripartite. În 

genereal negocierea la nivel național poate avea loc și 

direct cu reprezentanții autorității publice, în afara 

structurilor instituționale menționate.  

E. Alte structuri instituționalizate care participă la procesul 

de dialog social: a) teritorial: Comisiile de Dialog social, 

Autorități publice locale. b) sectorial: structuri specifice 

constituite prin lege sau structuri constituite în baza unui 

acord bipartit (de exemplu Casa Socială a Constructorilor) 

c) național: Consiliului Național Tripartit; Consiliului 

Economic și Social; Comitetului de Monitorizare a 
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Acordului Social; Comitetul Național de Criză; Consilii de 

Administrație Tripartite. 

F. Diferența între dialog social tripartit/bipartit. În cazul 

dialogului tripartit participă alături de organizații 

patronale/sindicale și reprezentanți ai autorității publice. 

Dialogul bipartit se derulează doar între sindicate și 

patronate, fără participarea autorității publice. În practică 

delimitarea celor două forme de dialog este greu de făcut, 

așazis-ul dialog bipartit este influențat în cele mai multe 

cazuri real de autoritatea publică prin reprezentanții săi 

sau măsurile instituite. De exemplu, faptul că dialogul 

social bipartit este reglementat legal, definit și delimitat 

de reguli specificate legal într-un act normativ (adoptat de 

autoritatea publică prin definiție), nu înseamnă că la el ia 

parte și autoritatea publică? Nu se poate contesta 

influența autorității publice în derularea acordului bipartit 

fie și numai pentru că acesta  este reglementat legal. 

G. Caracteristici ale principalelor forme de dialog social:  

a) negocierea contractului colectiv. În legislația 

românească este considerat o formă de dialog social 

bipartit. Așa cum am argumentat deja, prin prisma 

faptului că regulile după care se desfășoară această 

formă de dialog sunt reglementate legal, de către 

autoritatea publică, aceasta poate fi considerată o 

formă de dialog tripartit. Legea prevede 

obligativitatea negocierii contractului coletiv doar în 

cazul unităților care au peste 21 de salariați. La nivel 
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de unitate legea reglementează aplicarea principiului 

repezentării majorității angajaților. De aceea 

sindicatele care vor să participe la negocierea 

contractului colectiv de muncă trebuie să aibă un 

număr de membrii de minim 50% +1 din numărul de 

angajați ai unității. Dacă această condiție nu este 

îndeplinită pot participa la negociere și reprezentanți 

ai salariaților – modul de alegere a acestora nu este 

clar definită de lege, nu există nici norme 

metodologice care să indice acest lucru. De asemenea 

sindicatul nereprezentativ dar afiliat unei federațiii 

poate solicita ca reprezentanții acesteia să participe la 

negociere mandatându-l în acest sens. 

Extras Legea nr. 62/2011. 

Art. 135 

(1) In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca 
se face dupa cum urmeaza:  
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa 
in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii 
federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii 
alesi ai angajatilor; 

b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate 
din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre 
reprezentantii angajatilor. 

  
(2) In cazul in care la nivelul grupului de unitati nu exista organizatii sindicale reprezentative care 
sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai grupului de unitati, la negocierea 
contractului colectiv de munca salariatii sunt reprezentati dupa cum urmeaza: 

a) de catre reprezentantii mandatati de organizatiile sindicale reprezentative din cadrul fiecarei 
unitati care au decis constituirea grupului;  
b) pentru unitatile membre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista 
sindicate afiliate la federatii sindicale reprezentative in sectorul de activitate in care s-a constituit 
grupul, angajatii sunt reprezentati de catre federatiile sindicale respective, in baza solicitarii si 
mandatului sindicatelor, si de reprezentantii angajatilor din respectivele unitati. 
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b) conflictul de muncă. Nu se poate declanșa pe durata 

valabilității unui contract sau acord colectiv de 

muncă. Chiar în condițiile în care sunt întrunite 

condițiile pentru a declanșa un conflict de muncă 

derularea acestuia trebuie să parcurgă un set de 

etape obligatorii din punct de vedere legal. Aceste 

etape trec prin etapa de conciliere, mediere și arbitraj 

și presupun apelul la structuri instituționale din afara 

unității sau grupului de unități (ministerul de resort, 

Inspectoratul teritorial de muncă). Doar în ultimă  

instanță conflictul de muncă poate lua forma unei 

greve.  

Extras Legea nr. 62/2011. 

Art. 164 
Pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii nu pot declansa 
conflictul colectiv de munca.  
 
Art. 165 
Conflictul colectiv de munca se declanseaza numai dupa inregistrarea prealabila a acestuia, dupa 
cum urmeaza:  
a) la nivel de unitate, organizatia sindicala reprezentativa sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, 
notifica angajatorului declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris inspectoratul 
teritorial de munca din judetul in care isi desfasoara activitatea angajatii unitatii care au declansat 
conflictul, in vederea concilierii;  
b) la nivel de grup de unitati, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecarei unitati 
membre a grupului de unitati, precum si organizatiei patronale constituite la nivelul grupului 
declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale, in vederea concilierii;  
c) la nivelul sectorului de activitate, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecarei 
unitati in care au membri organizatii sindicale reprezentative, precum si organizatiilor patronale 
corespondente declansarea conflictului colectiv de munca si vor sesiza in scris Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale, in vederea concilierii. 
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Aspecte specifice ramurii Servicii de Utilităţi Publice  

Indiferent că sunt furnizate de entități private sau 

publice, servicii precum sănătatea, educația, utilități (apă, 

canal, energie), telecomunicații, transport public, poliția și 

structurile de luptă contra incendiilor (pompieri) sunt 

considerate ca fiind servicii publice. Motivul pentru care 

aceste servicii sunt considerate ca fiind publice este că ele 

susțin nivelul de trai al fiecărui cetățean și dezvoltarea 

societății ca întreg. 

În cele mai multe țări astfel de servicii au fost furnizate în 

principal sau exclusiv de către sectorul public, adică de către stat. 

Datorită, pe de o parte, creșterii concurenței la nivel global, iar pe 

de altă parte, a creșterii deficitelor publice, în majoritatea țărilor 

s-au derulat programe de reformă și/sau privatizare a serviciilor 

publice. 

Programele de privatizare și reformă a serviciilor publice 

au avut rezultate mixte: uneori au dus la servicii mai bune și la un 

acces mai larg și mai facil pentru public, alteori s-a constatat o 

deteriorare a calității serviciilor furnizate. Ca urmare, multe țări 

au adoptat diverse modele de management și furnizare a 

serviciilor publice. Unele servicii sunt furnizate în întregime de 

către entități private (energie, salubritate, alte utilități), altele 

sunt furnizate și de către stat, și de către entități private 

(Învățământul, Sănătatea, etc.), iar în unele cazuri serviciile sunt 

furnizate exclusiv de către stat (Justiție). Chiar dacă statul a 
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privatizat o serie de servicii publice, el și-a păstrat, de regulă, 

atribuții de reglementare și control. 

Indiferent că furnizorii serviciilor publice sunt 

organizații private sau entități de stat, publicul, adică 

beneficiarul ultim al serviciilor publice, dorește ca aceste 

servicii să fie furnizate și gestionate într-un mod transparent, 

eficient și cu maximă responsabilitate. La îndeplinirea 

acestui deziderat o contribuție importantă o poate avea și 

dialogul social între sindicate, patronate și autoritățile 

publice. 

Particularitățile sectorului de servicii de utilități publice 

Pentru a înțelege particularitatile dialogului social la 

nivelul sectorului de activitate ”Servicii comunitare de utilități 

publice. Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de 

protecția mediului”, este necesar sa cunoaștem cel puțin care 

sunt serviciile de utilități publice (denumite în continuare servicii 

de utilități publice), ce caracteristici au și care sunt cerințele de 

funcționare specifice acestora16. 

 

                                                           
16

 Sorici, Ion. 2010. Managementul calității în serviciile publice. Brașov: Editura 
Universității Transilvania. 
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Prin Legea nr.51/2006 republicata - Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice se stabileste ca, in  intelesul 

acestei legi, SERVICIILE DE UTILITATI PUBLICE sunt definite ca 

totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si 

prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale 

de utilitate si interes public general cu caracter social ale 

colectivitatilor umane.  

Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor 

publice de interes general si sunt infiintate, organizate si 

furnizate / prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 

judetelor, municipiului Bucuresti si dupa caz in conditiile legii la 

nivelul subdiviziunilor administrative-teritoriale ale municipiilor 

sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sub 

conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea 

autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale 

nu s-a stabilit altfel. Mai jos sunt prezentate succint : 

Tipurile de servicii de utilități publice: 

 Alimentarea cu apa 

 Canalizarea si epurarea apelor uzate 

 Colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale 

 Salubrizarea localitatilor 

 Productia, transportul, distributia si furnizarea de 

energie termica in sistem centralizat 

 Transport public local 

 Administrarea domeniului public si privat al unitatilor 

administrativ – teritoriale , precum si altele asemenea  

 Iluminatul public 
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Trebuie menționat de asemenea că  serviciile de utilitati 

publice au anumite caracteristici după cum urmează: 

 Au caracter economico – social; 

 Raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate 

publica; 

 Au caracter tehnico – edilitar; 

 Au caracter permanent si regim de functionare continuu; 

 Regimul de functionare poate avea caracteristici de 

monopol ; 

 Presuspun existenta unei infrastructuri tehnico – edilitare 

adecvate ; 

 Aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, 

orasenesti, municipale sau judetene; 

 Sunt infiintate, organizate, coordonate de autoritatile 

administratiei publice locale; 

 Sunt organizate pe principii economice si de eficienta; 

 Pot fi furnizate  / prestate de catre operatorii titulari de 

licenta, care sunt organizati si functioneaza fie in baza 

reglementarilor de drept; 

 Sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul 

plateste“; 

 Recuperarea costurilor de exploatare ori de investitii se 

face prin preturi, tarife reglementate sau taxe speciale. 

Serviciile de utilitati publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

cerinte esentiale: 

 Continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in 

conditii contractuale reglementate 
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Organizatii Patronale Reprezentative 

FNPSPR  FPR  

Afiliere 

Confederatia  UGIR 1903 
Confederatia Nationala a 

Patronatului Roman 

 Adaptabilitatea la cerintele consumatorilor si gestiune pe 

termen lung 

 Accesibilitatea egala si nediscriminatorie la serviciul 

public, in conditii contractuale reglementate 

 Transparenta decizionala si protectia utilizatorilor 

 Universalitate 

La nivelul sectorului de activitate servicii de utilități 

publice, există urmatoarea structură patronală și sindicală cu 

reprezentativitate sectorială: 

A. Organizatii patronale reprezentative la nivel de sector de 

activitate  

1. Federația Națională a Patronatelor Serviciilor Publice din 

România (FNPSPR). 

2. Federația Patronatul Român (FPR).  

Fig. A 
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Organizatii Sindicale Reprezentative 

SIGOL FSSCUP FSTSP - ATU  

Afiliere 

Confederatia  

Cartel Alfa 

Confederatia  

Cartel Alfa 

 

Confederatia Fratia  

B. Organizatii sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate  

1. Federatia Nationala a Sindicatelor din Serviciile Publice SIGOL 

2. Federatia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilitati 

Publcie (FSSCUP) 

3. Federatia Sindicatelor din Transporturi si Servicii Publice ATU- 

Romania (FSTSP – ATU) 

Fig. B 

 

 

 

 

 

 

 

C. Organizatii patronale si profesionale fara reprezentativitate 

la nivel de sector de activitate  

1. Liga Citadina a Serviciilor Publice și Comunale din România 

(LIGA) 

2. Patronatul Serviciilor Publice (PSP) 

3. Asociația Serviciilor Energetice din România (ASER) 

4. Patronatul Apei (PA) 

5. Asociația Română a Apei (ARA) 
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____ 

ARA 

Organizatii patronale si profesionale fara reprezentativitate la nivel de 

sector de activitate 

Liga 

Citadina 
PSP ASER 

Patronatul 

Apei 
ARS 

Afiliere 

___ 
FNPSPR 

____ 

6. Asociația Română de Salubritate (ARS). 

Fig. C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom explica cum organizatii patronale sau sindicale fara 

reprezentativitate sectoriala pot avea reprezentanti in comisiile 

de dialog social constituite la nivelul ministerelor sau in comisiile 

de dialog social la nivelul prefecturilor. Trebuie sa precizam ca 

acesti reprezentanti sunt nominalizati numai de catre 

confederatiile patronale si sindicale cu reprezentativitate la nivel 

national, la care organizatiile patronale si sindicale fara 

reprezentativitate sunt afiliate. Spre exemplu, Patronatul Liga 

Citadina are reprezentanti nominalizati in Comisiile de Dialog 

Social de la ministere in virtutea faptului ca este membru al 

FNPSPR, care la randul ei este afiliata la Confederatia UGIR 1903 
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si beneficiaza de atributul Confederatiei de a face nominalizari. 

Similar este si parcursul nominalizarii reprezentantilor Ligii 

Citadina in comisiile de dialog social de la prefecturi. Aici, in 

aceste comisii de dialog social se intalnesc cu reprezentantii 

administratiei publice locale. 

Metodologia de cercetare 

Metodele de cercetarea utilizate în cadrul studiului au 

fost focus-grupul și interviul sociologic semistructurat de 

profunzime. A fst utilizată o grilă de focus grup, respectiv o grilă 

de interviu care s-au fundamentat pornind de la întrebările 

cercetării și ipotezele de studiu. Am optat pentru o metodologie 

calitativă de cercetare pentru că am urmărit prioritar să decelăm 

mecanisme explicative care arată modul de funcționare al 

dialogului social în domeniul serviciilor de utilități publice și 

efectele la nivelul social ale acestui proces. Astfel studiul a 

constat în: 

A. Realizarea a 10 focus grupuri cu stakeholderi – 

reprezentanți / membrii ai organizațiilor patronale, 

sindicatelor, organizațiilor publice din sectorul serviciilor 

publice. Între șapte și zece persoane au participat la 

fiecare focus grup.  

B. Realizarea a 10 interviuri semistructurate de profunzime. 

Acestea au fost realizate cu reprezentanţi ai sindicatelor 

(un lider de Confederație sindicală, doi lideri de Federații 

sindicale, un lider sindical la nivel de unitate), 

patronatelor (doi reprezentanți la nivel de Confederație 

patronală, un reprezentant patronat public), 
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reprezentanţi relevanţi ai organizaţiilor publice implicate 

în procesul de dialogul social experți în domeniu (doi 

reprezentanți autoritate publică centrală, doi 

repezentanți autoritate publică locală).  

 

2. Rezultatele studiului derulat  

2.1. Constituirea organizaţiilor patronale / sindicale 

În general s-a considerat că limitările impuse de lege 

privind pragul minim procentual de membrii pentru constituirea 

Confederaţiilor şi Federaţiilor nu este o problemă, în felul acesta 

se asigură reprezentativitate adecvată la nivel naţional, respectiv 

la nivel sectorial. Unii participanți la discuții au considerat chiar 

că pragul impus de Legea 62/2011 este binevenit întrucât astfel 

există o concentrare a discuţiilor cu anumiţi reprezentanţi, în 

acest mod este funcţională consultarea şi negocierea.  

A existat totuși și părerea că nivelul minim de 

reprezentare impus de actuale lege a dialogului social pentru 

constituirea structurilor patronale și sindicale la nivel federativ și 

confederativ este prea ridicat, se întâmplă adesea ca unele 

structuri să își împrumute membrii după ce se constituie – o dată 

constituite pot împrumuta o parte din membrii altor structuri 

pentru ca acestea să se constituie la rândul lor. 
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Studiul a arătat că pragul minim de reprezentare la 

nivel de unitate poate crea probleme dacă este utilizat de 

patronate sau de structuri ale statului pentru destabilizarea 

sindicatelor, prin fragmentare şi blocare a constituirii ca 

mişcare sindicală. O problemă menționată a fost legată de 

impunerea în noua Lege 62 a pragului de reprezentare de 

50% + 1 din numărul angajaților unei unități, acest fapt 

creează dificultăţi în constituirea unei organizaţii sindicale la 

nivelul acesteia.   

De exemplu în una din unitățile unde am realizat focus 

grup există o situaţie specifică în sensul în care unitatea este 

constituită din două subramuri de activitate rezultate în urma 

privatizării unităţii – una de producţie, afiliată ramurii de energie, 

şi una de servicii publice, afiliată ramurii serviciilor comunale. 

Cum cele două sindicate coexistente în cadrul unităţii nu au putut 

ajunge la un consens în a forma o singură entitate – fiecare 

ramură de activitate are propriile ei mize, au fost constitute ca 

structuri distincte anterior privatizării unităţi şi ca atare membrii 

de sindicat preferă funcţionarea separată – ramura serviciilor 

publice nu îndeplineşte condiţia de 50%+1 membrii pentru a 

participa la negocierile salariale deşi toți angajaţii din această 

ramură sunt membrii de sindicat. În aceste condiţii acest sindicat 

de unitate este nevoit să se prevaleze de calitatea de membru al 

unei federații pentru a putea deveni parte a negocierilor salariale 

la nivel de unitate. O soluţie de ieşire din această situaţie 

anormală ar fi ca regula de reprezentare 50%+1 să se refere doar 

la fiecare ramură distinctă existentă în unitate, nu la întreaga 

unitate. 
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Noua legislație adoptată în 2011 a comasat ramuri de 

activitate (de la peste 40 la 28) aducând laolaltă zone de 

acțiune sindicală/patronală care până atunci acționaseră în 

altă structură. 

 Sindicatele s-au constituit în ramuri de activitate iar o 

dată cu noua lege sunt obligate să acționeze la comun, într-o 

anumită ramură, împreună alte structuri sindicale cu care nu au 

deschise canale de comunicare.  

 

În fapt prin reorganizarea ramurilor de activitate, 

sindicatele și patronatele au fost puse în fața provocări de a 

gestiona noi fricțiuni și destructurări ale acțiunii colective de 

până atunci. 

2.2. Funcţii sociale şi rezultate ale dialogului social 

Studiul indică faptul că procesul de dialog social în 

România îndeplinește în măsură redusă funcțiile sociale 

scontate – cel puțin la nivelul sectorului de servicii de utilități 

publice - de asigurare a păcii sociale, întărire a procesului 

democratic de guvernare, întărire a eficienței și eficacității 

politicilor guvernamentale etc.  

Cazuri identificate în care dialogul social a condus la 

îmbunătățirea deciziilor publice sau manageriale au fost excepții, 

consultarea și participarea reală a reprezentanților sindicali la 

luarea deciziilor din cadrul unităților este sporadică și mai 
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degrabă formală atunci când există iar reducerea tensiunilor 

sociale acumulate datorită raporturilor de muncă a fost invocată 

rar.   

Explicațiile acestei stări de fapt derivă din următoarele 

considerente identificate: 

- suportul instituțional nu este deplin funcțional 

(”construcția nu este completă”) în sensul că dialogul social 

funcționează oarecum la nivel central, la nivel de minister, la 

nivel de confederație dar nu și la nivel local, la nivel de județ, la 

nivelul unităților – aici actorii relevanți precum Prefecturile, 

structuri instituționale locale, Comisiile de Dialog Social nu joacă 

un rol activ pentru stimularea și medierea dialogului între 

partenerii sociali; 

- actuala lege a dialogului social a slăbit foarte mult 

sindicatele, a redus mult activismul și capacitatea de negociere 

a acestora, mai ales la nivel local, în cadrul unităților care 

activează în serviciile de utilități publice. Conform opiniilor 

unora dintre experții intervievați, legea nr. 62/20011 lege (fiind 

făcută în acord cu interesele comunității investitorilor străini care 

caută piețe de investiție care nu sunt încărcate de drepturi ale 

angajaților și doresc o mai mare libertate în a stabili drepturile 

sociale ale salariaților) blochează manifestarea anumitor forme 

de dialog social care funcționau ca un debușeu social înainte de 

adoptarea acesteia în 2011 – s-a opinat că perioada 2005/2011 a 

fost una fără mari reverberații sociale și datorită legislației în 

vigoare în acea perioadă.   
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- efectele slăbirii mișcării sindicale locale este acutizată și 

de fragmentarea mișcării sindicale la nivel federativ (există 3 

federații sindicale reprezentative în domeniul servicii de utilități 

publice). Nivelul federativ este cel care poate sprijini și stimula 

activismul sindical local (prin consiliere, intervenție, cunoștințe, 

informații etc.) dar fragmentarea acestuia îi slăbește capacitatea 

de acțiune în acest sens. 

- dialogul social este o activitate de prevenție pentru 

evitarea unor costuri mult mai mari implicate de combaterea / 

tratarea unor conflicte sociale etc. A fost semnalat însă faptul că 

actuala lege a dialogului social are multe minusuri care uneori 

nu permit manifestarea acestei activități de prevenție; de 

exemplu blochează ”în mod disfuncțional” apariția conflictelor 

de muncă – din moment ce există un contract colectiv de muncă 

semnat la nivel de unitate nu se mai poate declanșa un conflict 

de muncă, nerespectarea acestui contract de muncă poate fi 

atacat legal doar în justiție, proces care poate trena și ani buni de 

zile, devenind nefuncțional pentru reglarea raporturilor de 

muncă. Oricum nu grevele, mitingurile, manifestările publice sunt 

soluția pentru realizarea pactului social; manifestarea publică a 

nemulțumirilor este soluția extremă, atunci când toate celelalte 

căi au fost epuizate. O prea mare frecvență a mobilizării la 

manifestări publice a sindicaliștilor obosește, slăbește interesul 

și încrederea angajaților în eficacitatea unor astfel de acțiuni – 

precum în butada cu solicitarea repetată de ajutor pentru venirea 

lupului, în glumă, iar când real lupul a apărut nu a mai răspuns 

nimeni la solicitarea de ajutor. 
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- există adesea lipsă de competență/experiență de 

negociere și management al comunicării la nivelul liderilor de 

sindicat / patronate la palierele de jos (unități). Lideri ai mișcării 

sindicale de nivel federativ și confederativ au evocat cazuri în 

care au fost solicitați să aplaneze conflicte de muncă la nivelul 

unor unități în care părțile, deși  aveau poziții similare, le 

exprimau însă în concepte/terminologie diferită – partenerii 

aveau mize și interese comune, dar deficiențele de comunicare și 

neîncrederea nu le permitea înțelegerea reciprocă. O altă zonă 

unde se manifestă lipsa de competență a liderilor de sindicat 

este în înțelegerea datelor financiare/contabile ale unei firme, 

înțelegerea bilanțului financiar. Atunci când patronatele nu au 

un partener de calibru, capabil să înțeleagă mecanismele de 

funcționare ale unității, acesta din urmă este ignorat, 

marginalizat, nu poate îndeplini funcția de ”curea de transmisie” 

între patronat și angajat, nu poate funcționa ca un factor de 

calmare a tensiunilor sociale, a nemulțumirilor, de explicare a 

fundamentelor deciziilor manageriale. 

- un alt minus care face ca dialogul social să nu 

înregistreze efectele scontate este lipsa unei culturii a dialogului 

social,  a unor repere internalizate și reciproc împărtășite între 

actorii sociali privind utilitatea și necesitatea derulării acestuia - 

nu am avut patronate pană cu 20 de ani în urmă, iar patronate în 

adevăratul înțeles al cuvântului există de dată recentă. Dacă în 

România ar exista o cultură suficient de largă a dialogului social, o 

lege special dedicată acestui domeniu nici nu ar fi nevoie să 

existe. În lipsa unei tradiții și obișnuințe în gestionarea adecvată a 

relațiilor de muncă de către patronat/angajați a fost nevoie de o 
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suprareglementare legislativă, care să furnizeze repere și reguli 

de derulare a dialogului social. Fără o astfel de lege probabil că și 

conflictele sociale ar degenera, actorii implicați în negociere nu ar 

reuși să atingă ușor consensul social. În alte medii culturale, cu 

tradiție și norme sociale puternice, dialogul social se derulează 

fără a fi nevoie de reglementări detaliate.  

- Nu întodeauna informațiile relevante sunt reciproc și 

transparent împărtășite de actorii participanți la dialogul social: 

datele de management ale unității precum situația financiară, 

economică etc. sunt monopolul patronatului mai degrabă, iar 

opiniile angajaților, starea de spirit a acestora sunt mai degrabă 

cunoscute de sindicat. 

- Internetul ca mijloc de obținere de informații și 

consiliere în procesul de dialog social este puțin utilizat de 

liderii de sindicat de nivel local (nu există un instrument 

electronic, via internet, de schimb de informații, bune practici, de 

adresare de întrebări și schimb de experiență, de consiliere 

online etc.). 

- Se manifestă ”asimetrie” informaţională și de 

competenețe între sindicate şi patronate, cele din urmă sunt 

mult mai bine informate, au acces la ușor la anumite date cheie 

necesare în procesul de dialog social, sunt mai pregătite pentru 

a participa la dialogul social. Au fost identificate lacune la nivelul 

competențelor tehnice ale liderilor sindicali la nivel local, din 

unități, este nevoie de pregătire suplimentară a acestora.  

Exemple de informaţii utile în procesul dialogului social 

sunt: date privind cifra de afaceri a unei anumite companii, 
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salariul mediu al angajaţilor, investiţiile şi bugetul de cheltuieli al 

unei companii, situaţia unor companii similare, soluţii de „pace 

socială” identificate în alte cazuri româneşti sau în alte ţări, 

mizele importante ale negocierii în contextul concurenţial 

general de pe piaţă şi al provocărilor socio-economice – criză, etc. 

Astfel de date nu sunt făcute publice întodeauna, nu sunt 

accesibile tuturor actorilor relevanţi, ci sunt apanajul doar a 

unora dintre actori implicaţi în negociere / dialog. 

Au fost invocate însă, în cadrul discuțiilor purtate, și cazuri 

de succes sau bună practică unde dialogul social și-a îndeplinit 

funcțiile sociale. Exemplificăm mai jos câteva studii de caz 

identificate în cadrul cercetării derulate: 

1. APANOVA a fost privatizată în anul 2000. Rolul 

dialogului social, al negocierilor și parteneriatului cu 

sindicatele a fost esențial în procesul de privatizare. 

APANOVA a ajuns de la un număr de 5000 de angajați 

în anul 2000 - momentul privatizării – la circa 2000 de 

angajați în prezent fără a exista tensiuni sau 

reverberații sociale. S-a întâmplat astfel întrucât au 

fost prevăzute resurse pentru componenta socială și a 

existat un plan de sprijinire a celor concediați – totul 

în strânsă colaborare între patronat și sindicat.  

2. La Combinatul siderurgic din Hunedoara numărul 

angajaților a fost redus de la 18.000 la 9.000 fără a 

exista explozii sociale. În acest caz au funcționat și 

programe de reconversie profesională a angajaților, 

sindicatele au militat pentru acest fapt. 
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3. Un alt caz de succes identificat în cercetare a fost la 

nivelul unei unități de apă și canalizare dintr-un oraș 

de provincie. Unitatea în cauză are acționar majoritar 

Consiliul Local, înregistrează profit în prezent, are 

aproximativ 800 de angajati și nu a înregistrat în 

trecut tensiuni sociale sau conflicte sociale. Acest caz 

este aparte prin puterea deosebită a sindicatului în 

cadrul administrării companiei și prin conlucrarea 

foarte strânsă dintre sindicat și patronat. Există o largă 

transparență în furnizarea datelor economico-

financiare către sindicate, consultarea sindicatelor în 

decizii cheie sau aspecte legate de angajare este o 

practică curentă – lunar se prezintă sindicatului 

situația financiară, raportul active pasive etc. La 

angajarea unor noi membrii sindicatul este iarăși 

consultat. La negocierea salarială anuală datele 

furnizate sindicatului sunt complete, iar reprezentanții 

acestuia au capacitatea de a analiza aceste date și de 

a se raporta la ele în cadrul negocierilor. Sindicatul 

joacă un rol determinant în sănătatea economică a 

companiei, are forța de a se apăra de ingerințe 

politice de natură a deteriora randamentul economic 

al unității – liderii de sindicat au făcut apel și la 

manifestări de forță în trecut, manifestări publice 

pentru a solicita apărarea drepturilor. Am putut sesiza 

în cadrul discuției capacitatea membrilor de sindicat 

prezenți de a înțelege miza managementul companiei, 

provocările acesteia în perioada următoare: 

deterioarea climatului economic local cu repercursiuni 
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asupra capacității de a plăti serviciile la nivelul 

cetățenilor și implicit asupra profitabilității companiei; 

au fost identificate și măsuri necesare constând în 

reducerea costurilor de funcționare, restructurarea, 

tehnologizarea. S-a admis ca există o schemă 

supraîncărcată de personal la nivelul unității. Au avut 

loc tehnologizări recente ale companiei care fac inutilă 

prezenta anumitor categorii de angajați, însă aceștia 

sunt menținuți în companiei și în baza unei logici 

sociale și grație profitabilității companiei. Reducerea 

personalului are loc gradual în prezent. 

Pentru ultimul studiu de caz discutat putem concluziona 

că există un set de condiții care facilitează dialogul social în 

unitate și îndeplinirea funcțiilor scontate, anume:  

1) existența unui lider sindical și a unor membrii de sindicat 

competenți, cu viziune, care cunosc legislația, au cultură 

financiară etc. 

2) există o echipă sindicală puternică, capabilă a ține piept 

ingerințelor politice și patronale – pot uza și de cartea 

electorală, pot genera voturi pentru un anume actor politic, 

pârghia principală de influență politică -, care poate influența 

componența conducerii unității. Sindicatul a susținut și a reușit 

furnizarea de suport consistent în alegerea unui consilier 

județean. Au capacitate de ”lobby” politic eficace la nivel local. 

3) liderii sindicali au susținerea angajaților, beneficază de un 

larg capital de încredere. Aceștia nu sunt vulnerabili în fața 

spectrului unei eventuale concedieri, există o largă solidaritate 
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sindicală, în caz de presiuni  asupra liderului sindical acesta se 

poate baza pe sprjinul angajațior. 

4) Există înstăpânită o cultură a dialogului social la nivelul 

unității. Conducerea este deschisă către dialog social la nivel 

de unitate, actualul director a fost lider sindical în unitate în 

trecut, este în relații cordiale cu actuala echipă sindicală. 

5) Informațiile relevante (rezultate financiare și economice, 

starea de spirit a angajaților etc.) sunt transparent împărtășite 

între partenerii sociali. 

6) Sunt condiții economice care asigură sustenabilitate 

economică a unității – serviciile de apă și canalizare au în 

permanență clientelă.  
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Cazurile de succes identificate arată că dialogul social 

poate produce în România efectele scontate (întărirea 

procesului democratic de management, asigurarea păcii 

sociale, creșterea eficienței și eficacității politicilor și 

serviciilor furnizate) în ciuda legislației care pare a 

dezechilibra balanța raporturilor de dialog social în favoarea 

patronatelor. Ingredientele cheie pentru funcționarea cu 

succes a dialogului social sunt existența culturii 

parteneriatului social între părți, un raport de putere 

sinidcat/patronat echilibrat, competența partenerilor și 

încrederea între aceștia. 

 

2.3. Mijloace de obţinere a informaţiilor în procesul de dialog 

social 

A fost evidenţiat în cadrul studiului lipsa unor resurse 

electronice, via internet, care să faciliteze comunicarea, 

schimbul de informaţiii şi accesul actorilor sindicali şi patronali la 

date relevante necesare în procesul de dialog social (negocieri 

salariale, decizii de restructurare a angajaţiilor, concedieri, date 

statistice privind piaţa muncii şi productivitatea etc.). Astfel 

participanţii nu sunt membrii şi nu au ştiinţă de existenţa unor 

comunităţi online particularizate la schimbul de informaţii şi 

date relevante dialogului social. În acest cadru a fost evidenţiată 

cu claritate nevoia unor resurse electronice, via internet, pentru 

întărirea procesului de dialog social. Acestea pot lua forma 

unor comunităţi online, forumuri de discuţie, resurse de 

consultanţă online în problematica asociată dialogului social. 
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În prezent nu există resurse electronice de facilitare a 

dialogului social, nu există acces la modele de bune practici, 

informația nu circulă cu uşurinţă, aceasta este limitată doar 

la nivel de federaţie (nu şi între federaţii) şi de cele mai 

multe ori informaţiile se transmit prin întâlniri faţă în faţă, în 

cadrul întâlnirilor anuale.  

Însăşi discuţiile focus grup pe care le-am organizat au fost 

pentru unii sindicalişti un prilej de a adresa întrebări care îi 

preocupau altor colegi sindicalişti din altă federație sau din zona 

patronală – de exemplu dacă este inclusă pauza de masă în 

programul de lucru, cum se direcţionează 2% din impozit etc. 

În cadrul cercetării derulate persoanele intervievate au 

punctat cu claritate necesitatea existenţei unor persoane 

resursă, experţi care să faciliteze interacţinea dintre 

patronate şi sindicate pe parcursul procesului de dialog 

social.  

Acestea pot asigura infuzia de informaţie şi date 

relevante, perspective de abordare adecvate a actorilor implicaţi, 

modalităţi de asigurare a succesul dialogului social şi de atingere 

a consensului etc. În cazul în care au nevoie de consiliere pe 

parcursul proceselor de dialog social actorii apelează de regulă la 

resursele oferite de Federația sau Confederația de care aparțin 

(resurse juridice, medierea liderului de Federație / Confederație 

etc.). Pe scurt este nevoie de o reţea de experţi naţionali în dialog 

social, care să ofere gratuit consiliere, neutrii din punct de vedere 

politic. 
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2.4. Rolul actorilor în procesul de dialog social, dialog social 

bipartid vs. tripartit 

Rolul statului ca actor în procesul de dialog social în 

România este discutabil. În prezent România a optat pentru ideea 

de dialog bipartit în detrimentul ideii de dialog tripartit specific 

Organizației Internaționale a Muncii. Rolul statului ar fi mai 

degrabă unul de mediator dar și de garant. Mediator pentru a 

stimula detensionarea relaților între părți, prin angajarea de 

discuțiii; este garant pentru că în lipsa unui nivel de încredere 

ridicat între părți, acestea au nevoie de stat pentru a garanta 

respectarea înțelegerilor stipulate în urma negocierilor.  

Tocmai datorită neîncrederi dintre partenerii sociali și 

a lipsei culturii dialogului social în România zona dialogului 

social este suprareglementată; însă tendința ar fi ca numărul 

reglementărilor să scadă în timp, pe măsură ce cultura 

dialogului social se va dezvolta.  

În mod firesc sindicatele și patronatele ar trebui să 

funcționeze ca părți ale unui mecanism care are un scop similar, 

comun, acela de funcționalitate a structurii în care activează. Însă 

acest lucru nu se întâmplă în prezent decât în cazuri particulare, 

prin mijlocirea aportului unor individualități. 

Simptomatic pentru slaba cultură a dialogului social în 

România este modul în care este văzut rolul sindicatelor de 

către unii reprezentanți patronali. Astfel rolul sindicatelor este 

considerat limitat la militantism pentru drepturile de muncă, 

negocierea contractului colectiv de muncă, eventual aport pentru 
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asigurarea păcii sociale. S-a considerat că este firesc ca 

patronatele să adopte singure decizia managerială, consultarea 

cu sindicatele în deciziile strategice luate nu este considerată 

necesară sau oportună. S-a apreciat că nu este normal ca 

sindicatele să poată monitoriza, să aibă acces la date privind 

investițiile, achizițiile, deciziile manageriale de derulare a unei 

afaceri. Mai mult decât atât se manifestă și o accentuată 

fragmentare a mișcării sindicale din România la nivelul 

serviciilor de utilitate publică – există de exemplu trei federații. 

A fost semnalat și faptul că adesea negocierea 

contractului colectiv de muncă naște anomalii datorate slabei 

colaborări între diferitele organizații sindicale sau patronale – a 

existat cazul în care salariul minim negociat a reprezentat o 

creștere de 35% față de anul precedent, creștere nesustenabilă 

pentru zone de provincie; s-a ajuns la un astfel de rezultat 

deoarece negociatorii principali au fost reprezentanți din 

București, care au urmărit un nivel salarial în acord cu media 

salarială din capitală, ignorând interesele sindicatelor din 

provincie. 

2.5. Cooperare sau adversitate între zona sindicală şi zona 

patronală? 

Formarea reprezentanților sindicali este și 

responsabilitatea patronatelor, aceștia sunt o resursă de 

dezvoltare a unității/companiei. 
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 Un reprezentant sindical ”de calitate” trebuie să 

cumuleze atât competențe tehnice (de înțelegere a 

managementului, a contrângerilor legislative, a aspectelor 

contabile, a raportului cost/beneficiu etc.) cât și autoritate și 

capital de încredere în rândul angajaților.  

Mai mult este vorba și de o componentă morală – pentru 

ca procesul de dialog social să funcționeze adecvat liderii sindicali 

trebuie să urmărească în principal interesul companiei și 

secundar interesul personal (adesea interesul personal 

interferează cu interesul pentru buna funcționare a companiei). 

Deși au existat reprezentanți patronali care au susținut această 

viziune, în practică nu am identificat cazuri în care patronatul să 

investească în creșterea competențelor reprezentanților sindicali.  

Unii experți intervievați au arătat că și patronatele au 

nevoie adesea de consultanță de specialitate pentru a regla 

situațiile de dialog social, nici ele nu dispun întodeauna de 

competențe în acest domeniu. Este nevoie de tact, este nevoie 

de monitorizarea și reglarea permanentă a fluxului de 

comunicare cu angajații, de informare permanentă, de bună 

intenție, de coagularea tuturor factorilor relevanți – autoritate 

publică, angajați etc.  

Există o discrepanță majoră între sindicatele din sistemul 

public și cele din sistemul privat. În educație, sănătate, 

funcționari publici, companii cu capital majoritar de stat 

sindicatele au putere mai mare, au capacitatea de a influența 

decizii, au resurse. În mediul privat sindicatele sunt fragmentate, 

aservite puterii exercitate de patronate, de mică anvergură. O 
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anumită particularitate au sindicatele din mediul privat din cadrul 

unor companii multinaționale care au adus cu ele și conștiința 

importanței dialogului social, o cultură a dialogului social, a unui 

partener social de calitate. 

Există funcționalități diferite la nivelul sectoarelor, de 

exemplu în zona sindicatelor care reprezintă angajați din 

domeniul public negocierea cu patronatele este de fapt 

negociere cu statul. În acest caz sindicatele pot apăra drepturile 

angajaților mult mai bine, însă în detrimentul eficienței 

economice a unităților din sector. Responsabilitatea socială mai 

largă a sindicatelor este încă deficitară. 

O situație dezechilibrată este și între sindicate și 

patronate la nivel confederativ – primele sunt mult mai unite, 

mai puternice, mai vocale și mai organizate. Patronatele de nivel 

federativ sunt mai degrabă fragmentate și pot lua mai greu o 

poziție unitară. Situația este însă diferită la nivel de unități, la 

nivel local: aici de regulă patronatele au rolul diriguitor, 

sindicatele sunt mai degrabă aservite, fără putere. 
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2.6. Funcţionalitatea arhitecturii instituţionale actuale de 

susţinere a dialogului social.  

În general membrii de sindicat intervievați (dar și unii 
din reprezentanții patronatelor) au caracterizat legea 62/2011 
ca un pas pentru slăbirea mişcării sindicale și au considerat 
că acest act normativ trebuie complet revizuit. Principalele 
aspecte menționate care au condus la slăbirea mișcării 
sindicale se referă la: 
- anularea imunităţii liderilor sindicali  (înainte de apariţia 

legii 62/2001 era prevăzut ca doi ani după părăsirea 
funcţiei liderul de sindicat să nu poată fi concediat).  

- nu mai este specificat în noua lege nici modul de 
compensare a activităţii sindicale cu ieşirea din producţie 
– în cazul specific al unei unităţii unde am realizat focus 
grup liderii de sindicat au prevăzut în contractul colectiv de 
muncă 5 zile lunar pe care le pot dedica activităţii sindicale 
cu scoaterea din producţie – dar acest caz a fost o excepție;  

- impunerea pragului de 50%+1 pentru reprezentativitate la 
nivel de unitate (în loc de 30%+1); 

- creșterea dificultății în demararea conflictelor de muncă; 
- modificarea inclusă în Legea nr. 62/2011 care stipuleză 

lipsa obligației de negociere a unui contract colectiv de 
muncă la nivel de ramură și suficiența unui contract de 
muncă colectiv la nivel de unitate. În această situație 
patronatele au căpătat libertate de a gestiona după bunul 
plac relația cu sindicatele în privința negocierii contractului 
colectiv de muncă – dacă doresc inițiază un asemenea 
demers, dacă nu consideră în avantajul lor, nu o fac; 

- comasarea ramurilor de activitate (de la 40 la 28), în multe 
cazuri fără o logică clară.  
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Slăbirea sindicatelor și conferirea de libertăți sporite 

patronatelor în gestionarea problemelor sociale conduc pe 

termen scurt, poate, la atragere de investiții suplimentare, 

creștere a dinamicii economice a antreprenorilor, însă pe termen 

lung activitatea sindicatelor intră în colaps iar dialogul social nu 

mai reușește să își îndeplinească funcția de prevenire a 

tensiunilor sociale, conflictelor, angajații acumulează 

tensiuni/frustrări, iar riscul de escaladare a mișcărilor sociale 

crește. 

S-a punctat în cadrul discuțiilor purtate în cadrul 

studiului că rolul jucat de Consiliul Economic si Social (CES) 

acum este unul minor, mai ales după ce din această structură 

nu mai fac parte reprezentanții guvernamentali  

– CES nu mai reprezintă un prilej de negociere/discuție cu 

decidenții publici, de aici șanse mult mai scăzute de a putea 

influența decizia publică. Mai mult conducerea CES se pare că nu 

poate debloca în prezent activitatea acestei structuri consultative 

și de dezbatere. Argumentul pentru retragerea reprezentanților 

guvernamentali din această structură a fost că aceasta trebuie să 

ia decizii de avizare a actelor normative autonom – s-a apreciat 

corect că reprezentanții statului ar susține ab initio poziția 

propusă de Guvern. 

Un alt expert intervievat a opinat că funcția CES de a 

aviza măsurile relevante procesului de dialog social este viciată 

datorită faptului că în componența acestuia intră structuri 

nereprezentative, care nu urmează strict interesele unor 

angajați sau angajatori. S-a întâmplat astfel pentru că 
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reprezentanți politici au dorit să își asigure liniștea în aceste 

structuri, să le poată controla. În acest fel însă s-a produs o 

îndepărtare, o ruptură între reprezentanți sindicali/patronali care 

negociază cu Guvernul și cei pe care aceștia îi reprezintă. 

Consiliul Național de Dialog Tripartit este o structură 

unică în lume, a crescut în nivel de reprezentare – Prim Ministru, 

miniștrii. Aici se iau decizii cu rol consultativ, rămâne de văzut în 

ce măsură această structură chiar generează conținut diferit 

proceselor de dialog social și rezultatelor acestuia. 

Unii dintre experții au avansat concluzia generală că 

actuala lege a dialogului social nu are rostul de a stimula 

prevenirea conflictelor sociale, de a da garanții sociale 

angajaților (conform filosofiei europene de protecție a 

drepturilor angajaților) ci mai degrabă are rostul de a asigura 

companiilor și agenților economici o garanție că problemele 

sociale ale angajaților nu se vor încărca în responsabilitatea 

lor, că activitatea economică nu va fi perturbată de 

obstacole originate în revendicări de natură sindicală și 

socială  

– un mediu propice investitorilor străini, companiilor care vor să 

dezvolte noi afaceri fără povara reprezentată de asigurarea 

condițiilor sociale (facilitatea restructurărilor de personal, 

libertatea în stabilirea nivelului salarial, etc.). Slăbirea mișcării 

sindicale prin adoptarea Legii nr. 62/2011 are tocmai un astfel de 

sens. Foarte probabil legea 62/2011 a fost și un răspuns la criza 

economică prin care a trecut România. Putem aminti aici cazul 

unui investitor străin care cerea garanții că actuala lege a 
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dialogului social va fi păstrată pentru a-și extinde afacerea în 

România, semn că actualul cadru legislativ convine 

patronatelor17. 

2.6 Concluzii principale focus grupuri 

 

 S-a punctat că în general organizaţiile sindicale sunt mai 

vizibile la nivel public (în media) comparativ cu cele patronale, 

însă cele patronale acţionează mult mai eficient – acestea din 

urmă „tac dar fac”. 

  Un prim aspect abordat a fost legat de condiţiile legale de 

constituire a organizaţiilor sindicale, respectiv patronale. 

Limitările impuse de lege – pragul minim de membrii 

procentual impus pentru constituirea Confederaţiilor şi 

Federaţiilor nu este considerat o problemă, în felul acesta se 

asigură reprezentativitate adecvată la nivel naţional, respectiv 

la nivel sectorial; 

 Sunt mai puţin cunoscute condiţiile de constituire şi de 

activare a organizaţiilor sindicale / patronale la toate nivelurile 

specificate legal: naţional, sectorial, grup de unităţi, unităţi; 

 S-a punctat în cadrul discuţiei rolul pe care ar trebui să îl joace 

dialogul social în plan economic şi social, anume de catalizator 

al dezvoltării socio-economice, de monitorizare şi întărire a 

prestaţiei şi sustenabilităţii jucătorilor economici. Acest rol ar 

                                                           
17

 http://www.timponline.ro/doina-pana-a-dat-asigurari-companiei-leoni-vor-
fi-corectii-in-legea-dialogului-social-dar-nu-legate-de-greva/ (1.12.2013)  

Focus Grup Bucureşti I 
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putea fi bine îndeplinit prin colaborarea strânsă între toţi 

actorii implicaţi - reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor, 

autorităţilor publice. A fost mai puţin adus în discuţie rolul 

dialogului social în asigurarea păcii sociale - de înţeles având în 

vedere că la discuţie au participat reprezentanţi ai 

patronatelor; 

  În plan real însă lucrurile funcţionează cu anumite sincope, 

îndeplinirea funcţiilor fireşti ale dialogului social este 

zădărnicită, marcată negativ de: a) „interesele” actorilor 

implicaţi, interese care nu sunt sincrone mereu cu scopurile 

sociale mai largi, b) lipsei de competenţă a actorilor sindicali 

implicaţi – care nu înţeleg adesea detaliile care stau la baza 

negocierilor salariale, dialogului social în general. 

Reprezentanţii sindicali urmăresc adesea cu precădere 

interese personale, de câştigare a unor poziţii publice, a unor 

bunuri materiale şi secundar de adoptare a unor 

decizii/măsuri la nivelul unităţilor de natură a asigura 

sustenabilitatea acestora, sănătatea economică şi socială a 

acestora. La nivel de competenţă se manifestă adesea o slabă 

capacitate a reprezentanţilor sindicali de a opera cu date 

financiare complexe, de a înţelege raţiunile şi condiţionalităţile 

economice pe o piaţă concurenţială, care determină un 

anumit plafon al salarizării; 

  O soluţie pentru ameliorarea nivelului de competenţă dovedit 

de reprezentanţi sindicali ar consta în angajarea de specialişti 

suport, experţi (în domeniul juridic, financiar, etc.) care să îi 

consilieze pe parcursul negocierilor, să le ofere suport în luare 

deciziilor pe parcursul procesului de dialog social. Cel mai 



Studiu privind dialogul social în România în sectorul „Servicii de Utilităţi Publice” 

 

 
 

 
 

54 
 

  

adesea liderii sindicali nu optează pentru această variantă fie 

din lipsa de conştientizare a acestei nevoi, fie din lipsă de 

încredere în a împărţi cu altcineva secretele negocierilor 

sociale, mizele personale angajate în dialogul social la care 

participă; 

 A fost evidenţiat în cadrul focus grupului lipsa unor resurse 

electronice, pe internet, care să faciliteze comunicarea, 

schimbul de informaţiii şi accesul actorilor sindicali şi patronali 

la date relevante necesare în procesul de dialog social 

(negocieri salariale, decizii de restructurare a angajaţiilor, 

concedieri, date statistice privind piaţa muncii şi 

productivitatea, etc.). Astfel participanţii nu sunt membrii şi 

nu au ştiinţă de existenţa unor comunităţi online 

particularizate la schimbul de informaţii şi date relevante 

dialogului social; 

 În acest cadru a fost evidenţiată cu claritate nevoia unor 

resurse electronice, via internet, pentru întărirea procesului 

de dialog social. Acestea pot lua forma unor comunităţi 

online, forumuri de discuţie, resurse de consultanţă online în 

problematica asociată dialogului social; 

  S-a evidenţiat în cadrul discuţiei ideea că un reprezentant 

sindical competent este o resursă care asigură buna 

funcţionare a unei unităţii, motiv pentru care patronatele 

sunt interesate în a avea un partener sindical de calitate. Însă 

patronatele nu investesc de obicei în formarea partenerilor 

sindicali – pentru creşterea abilităţior de management ale 

acestora, pentru sporirea cunoştinţelor, etc. Opinia 
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participanţilor la focus grup a fost că patronatele ar opta mai 

degrabă pentru un partener sindical competent, chiar dacă 

incomod şi independent, decât pentru un partener sindical 

docil dar incompetent. Această perspectivă merită a fi 

aprofundată în viitor, răspunsul a fost foarte probabil marcat 

şi de o anumită „normativitate” percepută, un anumit „aşa ar 

trebui să fie” internalizat vizavi de această chestiune; 

 Divergenţa agendei actorilor sindicali, respectiv a actorilor 

patronali este o altă problemă menţionată. În acest proces 

rolul celui de al treilea actor important, autorităţile publice, ar 

fi necesar, dar în realitate acest rol pare a fi mai degrabă 

minimal; 

  Sunt nuanţe în deficienţele de funcţionare a dialogului social, 

nuanţe originate şi în specificul sectorului sau unităţii în cadrul 

căreia dialogul social are loc. Astfel în cazul unităţilor private, a 

căror supravieţuire depinde exclusiv de eficienţa proprie sau 

de succesul pe o piaţă concurenţială, interesul sindical şi 

patronal converg în mai mare măsură către scopuri dezirabile 

social, de dezvoltare socio-economică. În cazul unităţilor sau 

sectoarelor vitale funcţionării sistemului social, a căror 

funcţionare nu poate fi oprită (de exemplu transporturile 

publice sau feroviare), dialogul social are şanse mai mari de a 

devia de la accentul pe eficienţă socio-economică către 

accent pe urmărirea intereselor personale, particulare – de 

exemplu salariile negociate pot fi „nesustenabile” atâta 

vreme cât statul este obligat să asigure funcţionarea unităţii 

pentru că aceasta îndeplineşte un rol indispensabil în 

sistemul social; 
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 S-a admis că sunt cazuri în care reprezentanţii sindicali sunt 

aserviţi intereselor patronale, uşor de controlat de patronat, 

deşi participanţi nu au avut exemple concrete în acest sens; 

 Structurile publice de dialog social (precum Comisiile de 

Dialog Social, Comitetul Economic si Social, Consiliul Național 

de Dialog Tripartit etc.) nu sunt cunoscute, rolul lor este 

considerat mai degrabă minimal în procesul de dialog social; 

 S-a punctat cu claritate necesitatea existenţei unor persoane 

resursă, experţi care să faciliteze interacţinea dintre patronate 

şi sindicate pe parcursul procesului de dialog social. Acestea 

pot asigura infuzia de informaţie şi date relevante, perspective 

de abordare adecvate a actorilor implicaţi, modalităţi de 

asigurare a succesul dialogului social şi de atingere a 

consensului etc.  

  

 Principalele concluzii care s-au desprins în urma discuţiei au fost: 

  Dialogul social poate juca o funcţie economică importantă, el 

poate susţine eficienţa economică prin stimularea 

productivităţii angajaţilor, prin explicarea întemeierii anumitor 

stări de fapt (nivelul salarial, etc.), prin detensionarea relaţiilor 

de muncă; 

  Aşa cum se desfăşoară lucrurile în realitate acum miza 

principală a dialogului social, acceptată ca atare şi de 

participanţii la discuţie, este cea de natură salarială. În primul 

rând angajaţii aşteaptă de la sindicate să apere drepturile 

Focus Grup Brasov 
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salariale ale angajaţilor. Există însă şi alte drepturi care ar 

trrebui şi pot face obiectul dialogului social; 

  S-a sugerat că în general patronatele sunt cele care dictează 

tonul dialogului social, sindicatele la nivel de unitate sunt 

prea slabe pentru a impune o schimbare fundamentală de 

condiţiii de muncă sau management social; 

  Noua lege a dialogului social slăbeşte mişcarea sindicală. 

Faptul că noua lege nu mai garatează 2 ani locul de muncă 

liderului de sindicat care îşi pierde această calitate – cum era 

înainte de intrarea în vigoare a actualei a Legi a dialogului 

social – îl vulnerabilizează  pe acesta; 

 Este susţinută ideea salarizării diferenţiate, flexibile, în 

funcţie de performanţă, în locul salarizări unitare, fixe; 

 Funcţionalitatea mişcării sindicale şi patronale este marcată 

negativ de diviziunile existente între diverse părţi şi de 

deturnarea, în anumite cazuri, a interesului general, al 

reprezentării şi apărării drepturilor de muncă, de interese 

particulare, pecuniare: „Dacă s-ar unii şi tot ce înseamnă 

patronat, cu aceleaşi idei şi sindicatele la fel ar fi ok, că până 

la urmă ar ajunge la un numitor comun, dar aşa fiecare este 

cu interesul şi cu interesul material de rigoare bineânţeles, 

asta vorbim şi pe partea sindicală şi patronală, pentru că 

până la urma ne învârtim în jurul aceluiaşi subiect bani...şi 

asta este...Părerea mea este că ultimii ani nimeni nu se mai 

gândeşte la sindicalistul de rând, absolut nimeni...e chestia 

aceea interesul poartă fesul şi ne oprim la bani 

...„ (reprezentant sindicat Braşov); 
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 Sunt situaţii în care condiţiile de muncă prevăzute de lege nu 

sunt respectate, iar sindicatele consimt la a accepta situaţii de 

acest fel deşi ar putea fi un factor de semnalare şi reglare ale 

unor astfel de derapaje. S-a discutat de exemplu despre 

existenţa salarizării la negru „un salariu pe hârtie, un alt venit 

dat în mână”. Lipsa locurilor de muncă este un factor care 

favorizează manifestarea unor situaţii de acest tip, dar şi 

nivelul ridicat de fiscalitate - „dacă ar respecta toate condiţiile 

fiscale (companiile private, SN) în 6 luni ai închis, eşti mort, şi 

gata...”- reprezentant sindicate, Braşov) sau dezinteresul 

organizaţiilor sindicale/patronale în a combate astfel de 

fenomene; 

 A fost semnalată manifestarea unei ”rupturi” între interesele 

/obiectivele organizaţiilor sindicale la nivel de unitate/grup de 

unităţi şi interesele/obiectivele organizaţiilor sindicale la nivel 

naţional (Federaţie sau Confederaţie). Reprezentanţii sindicali 

participanţi la discuţie resimt faptul că scopurile sindicale 

urmărite de grupurile de reprezentare de nivel naţional sunt 

adesea paralele sau nesincrone cu scopurile şi agenda 

sindicatelor de nivel local, la nivel de unităţi: „...mergând mai 

sus (în nivelul de reprezentare sindical SN) se uită  pentru ce 

pornesc la luptă...există o ruptură totală faţă de nivel local 

...le mai spun - v-aţi rupt fraţilor, nu mai ştiţi pentru ce 

luptaţii...pentru ce luptaţi este altceva 

decât...” (reprezentant sindicate, Braşov); 

 La nivelul organizaţiilor private mici, cu management privat, 

patronul nu  doreşte să aibă un sindicat, să aibă un partener 

sindical: „(...)păi să te duci la patron să îi zici vreau să fac un 
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sindicat...păi îţi spune că poate ai treabă şi el te reţine, nu 

doreşte aşa ceva” (Reprezentant sindical Braşov). Mişcarea 

sindicală în servicii de utilitate publică este facilitată de faptul 

că statul este încă acţionar semnificativ. În general cele mai 

reprezentative organizaţii sindicale se manifestă la nivelul 

sectoarelor de servicii publice (sănătate, educaţie etc.) şi mai 

puţin la nivel privat. La nivelul unităţilor private există 

sindicate în cazul unităţilor cu mulţi angajaţii (gen Dacia, Sidex 

etc.), dar aici regulile şi miza funcţionării acestora capătă o 

altă coloratură care necesită o analiză distinctă; 

 A fost agreat că, de obicei, patronatul preferă un partener 

sindical docil şi incompetent unuia autonom dar competent, 

însă au existat si abţineri – „fiecare partener social doreşte ca 

celălalt să i se supună...dar în opinia mea cred ca sindicatul 

trebuie privit ca un rău necesar de către patronate” 

(reprezentant sindical, Braşov). Această perspectivă vine din 

faptul că existenţa unui sindicat la nivelul unei unităţi întăreşte 

relaţia angajaţi-angajatori, aceasta nu mai este una directă, 

dezordonată, ci este mediată de lideri sindicali, aceştia 

ordonează cumva fluxul comunicaţional între părţi, asigură 

prezentarea şi reprezentarea problemelor salariaţilor. Totuşi 

nu există preocupare explicită a patronatelor în a investi în 

formarea şi dezvoltarea competenţelor sindicatelor; 

 În cazul serviciilor publice de interes public dialogul social este 

marcat şi de aportul Consiliului Local care este implicat direct 

în acest proces – fie prin faptul că este acţionar majoritar, fie 

prin faptul că este contractor al acestor servicii. Consiliul Local 

urmăreşte servicii bune şi ieftine pentru cetăţeni, patronatul 
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urmăreşte să asigure sănătatea economică a unităţii, 

profitul, o balanţă economică pozitivă. S-a avansat ideea că 

autoritatea publică, prin Consiliul Local, scapă din vedere 

faptul că eficienţa economică a unei astfel de unităţi este 

intim legată de calitatea serviciilor furnizate. Sindicatul este 

chemat adesea să joace un rol de reglare a întregului proces, 

explicând angajaţilor că revendicările salariale trebuie 

conectate şi la nivelul costurilor, la logica economică a unităţii. 

Din această perspectivă rolul sindicatelor este vital, nu se 

poate conduce o unitate cu număr ridicat de angajaţi fără 

sindicat; 

 Logica unităţilor complet independente de autoritatea publică, 

care funcţionează şi supravieţuiesc doar în baza uni logici a 

pieţei este diferită de cea a unităţilor unde deciziile 

managementul unităţii este controlat şi uneori impus de 

autoritatea publică – cazul unităţilor de utilităţi publice unde 

Consiliul Local este acţionar; 

 Sindicatul poate contribui la creşterea randamentului 

salariaţilor, la fidelizarea angajaţilor, poate funcţiona ca un 

instrument de reducere a stresului angajaţilor. „Dialogul 

social este egal profit” (Reprezentant sindicat, Braşov); 

 S-a semnalat si o asimetrie informaţională între sindicate şi 

patronate, cele din urmă sunt mult mai bine informate. Sunt 

lacune şi la nivelul pregătirii liderilor sindicali, ar fi nevoie de 

pregătire suplimentare a acestora; 

 S-a avansat ideea că modificările legislative din ultimii ani 

(Codul Muncii, Legea 62) trădează intenţia slăbirii 
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sindicatelor, aducerii acestora „la cheremul patronatelor”. Se 

anticipează disoluţia mişcării sindicale în următorii ani; 

 Nu există resurse electronice de facilitare a dialogului social, 

nu există acces la modele de bune practici, informația nu 

circulă cu uşurinţă, aceasta este limitată doar la nivel de 

federaţie (nu şi între federaţii) şi de cele mai multe ori 

informaţiile se transmit prin întâlniri faţă în faţă, în cadrul 

întâlnirilor anuale. Însăşi discuţia focus grup pe care am 

organizat-o a fost pentru unii sindicalişti un prilej de a adresa 

întrebări care îi preocupau altor colegi sindicalişti din altă 

federaşie sau din zona patronală – de exemplu dacă este 

inclusă pauza de masă în programul de lucru, cum se 

direcţionează 2% din impozit etc.; 

 Este nevoie de o reţea de experţi naţionali în dialog social, 

care să ofere gratuit consiliere, neutrii din punct de vedere 

politic; 

 La nivel de unităţi, nu întodeauna sindicatele pot participa la 

întâlnirile de management ale unităţii, nu sunt invitate 

întodeauna la AGA. Accesul la informaţiile privind situaţia 

economică a companiei nu este întodeauna facil; 

 Chiar în interiorul Federaţiilor sindicale există disensiune, nu 

există o abordare unitară a lucrurilor, adesea se scapă din 

vedere scopul general, interesul general de reprezentare a 

salariaţilor. Un aspect al neputinţei sindicatelor menţionat de 

participanţi este si capacitatea slabă de mobilizare a 

angajaţilor, de participare la greve publice. 
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 Principalele concluzii desprinse au fost următoarele: 

 Pragul de reprezentare impus de lege pentru constituirea 

federaţiilor, respectiv a confederaţiilor, este binevenit întrucât 

astfel există o concentrare a discuţiilor cu anumiţi 

reprezentanţi, în acest mod este funcţională consultarea şi 

negocierea; 

 S-a pus în discuţie opţiunea pentru una din două posibile 

variante ale sistemului de salarizare: un sistem de salarizare 

nediferenţiat, în care se stabileşte un salariu minim, un reper 

comun de salarizare al tuturor angajaţilor în contractul 

colectiv de muncă, sau un sistem de salarizare flexibil, în care 

salariile sunt atribuite de angajator diferenţiat, în funcţie de 

rezultate şi performanţă dar respectând o sumă globală 

fixă. Toţi cei prezenţi şi-au exprimat opţiunea pentru cel de al 

doilea sistem de salarizare - cel flexibil - considerat o premisă 

mai bună pentru creşterea performanței economice a 

unităţilor. Provocările şi efectele implementării unui sistem de 

salarizare flexibil/diferenţiat precum cel descris ar consta în 

identificarea unor criterii clare, obiective de evaluare a 

prestaţiei angajaţilor şi faptul că ar putea genera tensiuni între 

angajaţi la nivel de unităţi. Decidenţii schemei de salarizare la 

nivel de unitate şi-ar asuma o nouă responsabilitate, ar trebui 

să facă faţă unei noi potenţiale surse de nemulţumire din 

partea angajaţilor. Salarizarea diferenţiată, bazată pe 

performanţă, este o oportunitate de creştere a eficienţei 

unităţii, dar şi o sursă de tensiuni care pot degenera dacă nu 

Focus grup Sfântul Gheorghe, Covasna 
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sunt adecvat gestionate, uzând de instrumente transparente 

de lucru; 

 Dialogul social poate avea şi un rol important în asigurarea 

sănătăţii economice a unei companii, organizaţiile sindicale 

pot preveni deterioarea situaţiei financiare a unei unităţi, pot 

semnala anumite derapaje datorate unui management 

defectuos. În ciuda acestui fapt, organizaţiile sindicale nu îşi 

asumă de obicei un astfel de rol, nu consideră că au o 

asemenea responsabilitate; 

 Mijloacele de informare electronice sunt utilizate în mica 

măsură pentru a facilita succesul dialogului social, majoritatea 

informaţiile se obţin în urma discuţiilor faţă în faţă şi se 

limitează la cercul de parteneri circumscris federaţiei de care 

aparţine sindicatul unităţii – nu pare a exista circulaţie a 

informaţiei între sindicatele unor unităţi din federaţii diferite; 

 Lipseşte expertiza, lipseşte accesul la experţi de specialitate, 

care să îi poată consilia în procesul de dialog social. Un astfel 

de expert ar putea fi apelat şi prin mijloace electronice – nu se 

practică acest lucru în prezent. 

 

 Principalele concluzii desprinse au fost: 

 Rolul partenerilor sindicali este şi de a funcţiona ca „factor de 

detensionare socială”, liderii sindicali pot explica angajaţilor 

raţiunile deciziilor impopulare luate de angajator (de exemplu 

reducerea salarială sau îngheţarea salariilor) şi astfel 

Focus Grup Făgăraș, Brașov 
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frustrările şi nemulţumirile angajaţilor scad. Contează desigur 

şi capitalul de încredere al liderului sindical. Unul din 

reprezentanţii patronali participanţi la discuţie (o firmă de 

salubrizare locală) a descris experienţa proprie dificilă în care 

nu există organizat un sindicat la nivel de unitate şi trebuie 

astfel să interacţioneze direct cu reprezentanţi ai angajaţilor, 

să încerce să explice măsurile luate, pe un fond de neîncredere 

mai ridicat (patronatul capitalizează mai puţină încredere 

decât un lider sindical în mod firesc), unor persoane cu stoc 

educaţional scăzut, care pot înţelege cu greu raţiunile 

economice ale deciziilor luate. 

 Există la nivelul unităţilor din serviciile publice şi situaţii 

diferite originate în tipul de acţionariat al acestora, situaţii 

care îşi pun amprenta direct asupra calităţii dialogului social. 

În anumite cazuri acţionar unic sau majoritar este Consiliul 

Local (cazul Făgăraş). În alte cazuri Consiliul Local s-a retras din 

acţionariat sau a devenit minoritar, unităţile funcţionând ca 

entităţi private. În primul caz (specific Făgăraşului) Consiliul 

Local poate decide asupra nivelului de salarizare, asupra 

aplicării grilei de salarizare, deşi se cere unităţii să acţioneze în 

condiţiii de piaţă, după logica pieţei. În această situaţie, fără 

posibilitatea de a stabili costuri şi cheltuieli autonom, unitatea 

este nevoită să adopte măsuri contra logicii economice - 

precum concedieri sau tăieri de fonduri din zona investiţiilor, 

fapt care conduce la scăderea calităţii serviciilor publice 

furnizate. În acest caz apare un factor de natură a perturba 

îndeplinirea funcţiilor dialogului social. 
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 Un aspect interesant abordat s-a referit şi la modul în care 

timpul dedicat de liderii sindicali activităţilor sindicale pot fi 

compensate cu reducerea timpului dedicat activităţilor 

productive din unitate. Legea permite o asemenea 

compensare, însă liderii sindicali sunt puţin conştienţi de 

ea. Timpul dedicat activităţilor sindicale nu este raportat în 

vreun document oficial, nu este reglementată o procedură de 

contabilizare a acestuia - prin minute, acte justificative etc. La 

limită activitatea sindicală, în măsura în care necesită pentru 

derularea ei timp îndelungat, poate permite scoaterea din 

producţiie pe durata mai multor zile. 

 Reprezentarea, modalităţi de informare sau consultare, 

mijloace de informare.  La acest capitol participanţiii sunt 

reprezentanţi în negocierile naţionale la nivel de Federaţie, 

deciziile şi mandatul acesteia este decis prin vot la întâlnirile 

federative. Conform declaraţiilor participanţilor, liderii de 

sindicat de la nivel de unitate sunt atât informaţi, dar şi 

consultaţi asupra activităţii federative. 

 Principalele mijloace de informare privind dialogul social (date 

asupra indicatorilor economici ai companiei, elemente 

legislative etc.) sunt obţinute atât prin informare eletronică 

(email) dar mai ales în urma întâlnirilor directe, faţă în 

faţă. Nu există comunităţi virtuale de facilitare a dialogului 

social (grupuri pe internet, forumuri de discuţie etc.) – din 

acest punct de vedere o nouă resursă online (portal 

colaborativ) ar fi un factor util. 



Studiu privind dialogul social în România în sectorul „Servicii de Utilităţi Publice” 

 

 
 

 
 

66 
 

  

 A fost semnalată şi divizarea mişcării sindicale, dar şi 

patronale, cu efecte negative directe asupra îndeplinirii 

funcţiilor dialogului social. De exemplu există două federaţii 

sindicale în domeniul serviciilor de utilitate publică. 

 

 Unitatea se află într-o situație dramatică, falimentul este 

iminent. Numărul de beneficiari ai servicilor de termoficare a 

scăzut la 20% din totalul celor potențiali (la 2000 din 10000) 

pe fondul debranșărilor accelerate. Ultimul an pe profit a fost 

2008. 

 În acest caz acționarul majoritar este Consiliul Local. Politicul a 

dictat această direcție de management, directorul unității are 

un rol decorativ. Marile decizii sunt luate de autoritățile locale. 

Se pare că activitatea companiei a interferat cu interesele 

liderilor politici locali – un lider politic deținător al unei firme 

de distribuire centrale termice a fost interesat de încetarea 

activității de termoficare centralizată și creșterea solicitanților 

de centrale termice particulare. 

 Dialogul social în acest caz nu și-a îndeplinit funcția de 

prevenire a derapajului economic. Deși a existat un anumit 

”lobby” către autoritatea publică locală din partea 

sindicatului, acesta a rămas fără ecou, a fost un dialog al 

surzilor. Subvențiile la căldură au fost reduse sau elimitate. Per 

ansamblu sistemul centralizat de termoficare ar fi fost mai 

eficient pentru populație decât sistemul de centrale termice 

private. Un efect negativ este și la nivelul utilizatorilor sociali 

Focus Grup Târgoviște, Dâmbovița 
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care nu își permit centrale termice private. S-a manifestat un 

efect negativ și la nivelul utilizatorilor instituționali (școli), a 

fost intens mediatizat cazul elevilor din Târgoviște nevoiți să 

stea în clase neîncălzite. 

 Paradoxal, în acest caz, principalul minus a fost inexistența 

unui patronat puternic, care să poată lua decizii independent 

de voința politică. De exemplu o soluție de viitor ar fi 

privatizarea sau identificarea unui investitor strategic care să 

preia compania. Acest lucru pare însă imposibil atâta vreme 

cât nu există voință politică locală iar acceptul unei investiții 

trece prin voința politică. 

 Există un acces slab la informație via internet, nu sunt 

cunoscute bunele practici din alte localități, alte unități. Ar fi 

utile din acest punct de vedere activitățile proiectului. 

 Este inexistentă implicarea Comisie de Dialog social județean 

în problema în cauză. 

 Concluzia principală care se desprinde de aici este că 

atunci când dialogul social are loc între sindicat si actori politici, 

care iau locul patronatului, șansele ca acesta să îndeplinească 

funcții sociale precum prevenirea tensiunilor sociale, prevenirea 

înrăutățirii sănătății economice a unității etc. sunt mult reduse. 
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 Principalele concluzii care s-au desprins în urma discuţiei au fost: 

 Pragul instituit de lege pentru constituirea confederaţiilor 

sindicale şi patronale nu este perceput ca o problemă majoră, 

este considerată un lucru bun stimularea asocierii în formule 

mai largi a mişcării sindicale. Probleme pot apare dacă acest 

prag este utilizat de patronate sau de structuri ale statului 

pentru destabilizarea acesteia, prin fragmentare şi blocare a 

constituirii ca mişcare sindicală. O altă problemă ridicată este 

impunerea în noua Lege 62 a pragului de reprezentare de 

50% + 1 din numărul membrilor, acest fapt creează dificultăţi 

în constituirea unei organizaţii sindicale la nivel de unitate – ar 

fi fost preferabil menţinea unei valori nominale de membrii, 

minim 15.  În unitatea în cauză există şi o situaţie specifică în 

care unitatea este constituită din două subramuri de activitate 

rezultate în urma privatizării unităţii – una de producţie, 

afiliată ramurii de energie, şi una de servicii publice, afiliată 

ramurii serviciilor comunale. Cum cele două sindicate 

coexistente în cadrul unităţii nu au putut ajunge la un consens 

în a forma o singură entitate – fiecare ramură de activitate are 

propriile ei mize, au fost constitute ca structuri distincte 

anterior privatizării unităţi şi ca atare membrii de sindicat 

preferă funcţionarea separată – ramura serviciilor publice nu 

îndeplineşte condiţia de 50%+1 membrii pentru a participa la 

negocierile salariale deşi toşi angajaţii din această ramură 

sunt membrii de sindicat. În aceste condiţii acest sindicat de 

unitate este nevoit să se prevaleze de calitatea de membru al 

Federaţiei SIGOL pentru a putea deveni parte a negocierilor 

Focus grup Ploiești, Prahova  
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salariale la nivel de unitate. O soluţie de ieşire din această 

situaţie anormală ar fi ca regula de reprezentare 50%+1 să se 

refere doar la fiecare ramură distinctă existentă în unitate, 

nu la întreaga unitate; 

 În general sindicaliştii au caracterizat legea 62/2011 ca un pas 

pentru slăbirea mişcării sindicale, în general au considerat că 

acest act normativ trebuie complet revizuit. O altă problemă 

majoră identificată a fost anularea imunităţii liderilor sindicali  

(înainte de apariţia legii 62/2001 era prevăzut ca doi ani după 

părăsirea funcţiei liderul de sindicat să nu poată fi concediat). 

Nu mai este specficat în noua lege nici modul de compensare 

a activităţii sindicale cu ieşirea din producţie – în cazul specific 

al unităţii unde am realizat studiul liderii de sindicat au 

prevăzut în contractul colectiv de muncă 5 zile lunar pe care le 

pot dedica activităţii sindicale cu scoaterea din producţie; 

 Principalul obiect al dialogului social la care au participat 

membrii de sindicat din unitate a fost negocierea salariului 

angajaţilor – deşi au existat şi alte reglementări relevante 

raporturilor de muncă precum perioada concediilor, condiţiile 

de muncă etc. Este mai puţin conştientizat şi se constituite în 

mai mică măsură ca preocupare participarea la managementul 

unităţii prin sugestii, monitorizarea sănătăţii economice a 

unităţii. 

 Legat de negocierea salarială membrii de sindicat au arătat că 

deşi au acces la informaţii necesare pentru a putea lua o 

poziţie adecvată vizavi de acest aspect, totuşi acestea nu 

sunt suficiente.  De exemplu sunt furnizate date financiare ale 
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companiei doar pe primele 9 luni ale anului (ianuarie – 

octombrie), luni care indică un profit mai mic al companiei, 

neacoperind toate lunile de iarnă când unitatea furnizează 

servicii de termoficare la capacitate maximă populaţiei. În 

consecinţă există din start un punct de plecare al discuţiei 

nerealist, în avantajul patronatului. O soluţie pe viitor ar fi 

solicitarea datelor financiare pe ultimele 12 luni anterioare 

momentului când are loc negocierea salarială. Un alt aspect 

care nu este limpede este legat de investiţiile previzionate şi 

necesitatea lor pentru eficienţa companiei – o parte din 

cheltuielile companiei sunt alocate acestui capitol. 

 În acest sens liderii de sindicat au arătat că le-ar fi util accesul 

la expertiza unui specialist contabil care să le desluşească mai 

clar datele financiare ale companiei. Argumentul principal cu 

care pornesc patronatele în negocieri este că nu au bani, nu 

există loc de majorări salariale, deşi unitatea este pe profit an 

de an, deşi liderilor nu le este clar care este amploarea 

profitului. Sentimentul sindicaliştilor este că ar fi loc de o 

majorare salarială mai consistentă, dar nu pot milita adecvat 

pentru aşa ceva şi din lipsă de date. Adesea negocierile 

salariale dintre sindicate şi patronate sunt tensionate, „se lasă 

şi cu sticle de plastic arunctate....”. Oricum pe parcursul 

negocierii reprezentanțiii sindicali informează angajațiii și 

ajung la concluzii în urma avizării etapelor de negociere de 

către angajați. 

 A avut loc o restructurare de personal în anul 2009, însă 

criteriile de alegere a celor concediaţi nu au fost negociate cu 

sindicatul, au fost impuse direct de patronat. Au fost 
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respectate însă condiţiile din contractul colectiv de muncă 

referitor la salariile compensatorii. Restructurarea a urmat 

unei majorări salariale de 10% care a încărcat cheltuielile 

companiei. 

 Este considerată atractivă ideea salarizării diferențiate în 

funcție de performanță, însă doar însoțită de criterii clare de 

evaluare a performanței. Și în prezent se acordă bonusuri 

suplimentare unor anumiți angajați însă acestea sunt 

distribuite de către șefi de multe ori în mod subiectiv, 

discreționar, contestabil. Chiar și în prezent sindicatul a 

aplanat adesea conflicte sociale de muncă datorată alocării 

deficitare, fără criterii transparente, a bonusurile salariale 

suplimentare – angajați care nu au primit bunusul s-au 

revoltat, au scăzut randamentul de muncă, au contestat 

criteriile și motivele alocării acestor bonusuri. Oricum 

sindicatele nu participă și nu sunt consultate în procesul de 

alocare a bonusurilor, situația ar fi și mai problematică în 

ipoteza unei salarizării diferențiate. Un corolar ar fi că este 

necesară participarea sindicatelor în procesul de stabilirea și 

evaluare a performanțelor ca mijloc de diferențiere a 

salarizării. 

 De punctat că sindicatul are de negociat nu doar cu 

patronatul, dar și cu angajați cu funcții de conducere 

desemnați de patronat. Acest tip de relație este adesea sursa 

unor tensiuni. 

 Sindicaliștii intervievați folosesc în mică măsură internetul ca 

sursă de informare (mai degrabă întâlnirile față în față) și cu 
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atât mai puțin internetul reprezintă o sursă de consiliere în 

probleme specific – forumuri, etc. Ar fi util un grup virtual de 

schimb de informații, de bune practici, de consiliere din partea 

unor experți special desemnați pentru facilitarea dialogului 

social la nivelul unității. Unul din sindicaliști a declarat că a 

consultat un contabil pe parcursul negocierilor sindicale 

asupra datelor financiare ale unității, dar a avut acces la acest 

contabil grație rețelei personale de cunoștinte, gratis. O bună 

parte dintre membrii de sindicat utilizează internetul, au 

adrese de email. 

 Patronatele își doresc existența unui sindicat în unitate, asta 

le conferă legitimitate pentru un managemenet performant – 

criteriul unui management performant nu este doar obținerea 

de profit, dar și consultarea / cooperarea cu partenerii sociali 

în procesul de management. O astfel de percepție există în 

cazul unității specifice la care ne referim și urmare a culturii 

franceze la care este conectat patronatul. Însă conform 

aprecieri membrilor de sindicat intervievații patronatul ar 

prefera un partener sindical docil deși incompetent, care să 

poată fi manevrat ușor, în locul unuia competent dar 

autonom, greu de mulțumit. Situația ideală este a unui 

sindicat care acceptă ușor direcțiile manageriale impuse de 

patronat și care veghează în același timp la liniștea socială în 

unitate. Rolul sindicatului în temperarea pulsiunilor sociale, 

calmarea nemulțumirilor angajațior este vital. Am aflat că în 

unitate patronatul a susținut ideea schimbării liderului sindical 

anterior datorită caracterului recalcitrant al acestuia, 
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apetenței excesive a acestuia către apelul la justiție, la 

conflicte juridice, etc. 

 Nu a existat preocupare din partea patronatului în a-și forma 

partenerii sindicali, în a le crește competența de înțelegere a 

procesului managerial și financiar - deși li se reproșează 

incompetența și lipsa de înțelegere a datelor financiare uneori. 

Astfel de sesiuni de formare au venit însă din partea Federației 

de care aparțin – un lucru foarte bine primit; 

 Liderii de sindicat sunt între ciocan și nicovală: pe de o parte 

angajații îi presează pentru a negocia un salariu mai mare, pe 

de altă parte patronatele au pârghii de sancțiune a unui lider 

sindical excesiv de radical, excesiv de conflictualist.  

Capacitatea sindicaliștilor de a se opune patronatului este 

scăzută, legea 62/2011 i-a slăbit și mai mult; 

 S-a conchis asupra asimetriei informaționale între patronate 

și sindicate: permeabilitatea datelor deținute de patronate 

către sindicate este mai mică comparativ cu datele deținute 

de sindicate către patronate. Reprezentanții patronali 

apelează uneori și la mijloace mai puțin ortodoxe precum 

infiltrarea unor “informatori” în rândul mișcării sindicale; 

 Rolul politicului este insignificant, autoritatea publică mai 

deține doar 6% din acțiuni.  Modul în care decizia politică 

poate influența eficiența economică a companiei este prin 

acordarea subvenției la căldură pentru sprijnirea utilizatorilor 

sociali – acesta e un sprijin pentru profitabilitatea companiei. 



Studiu privind dialogul social în România în sectorul „Servicii de Utilităţi Publice” 

 

 
 

 
 

74 
 

  

 Legea 62/2011 complică și îngreunează manifestarea 

conflictele sociale deschise, chiar face practic imposibilă 

manifestarea acestora.  

 

 Există limpede în acest caz o asimetrie de forță și informație 

între reprezentanțiii sindicatului și cei ai 

patronatului. Sindicaliștii se tem de repercursiuni economice 

din partea patronatului (concediere etc.), nu se pot baza pe 

sprijinul membrilor de sindicat în caz de conflict cu 

conducerea unității; 

 Totuși dialogul social are loc, sindicatul din unitate își 

îndeplinește funcția de transmitere a mesajului și informațiilor 

oficiale, de asigurare a păcii sociale în unitate.  Însă sindicatul 

nu joacă un rol activ în management, nu pot influența deciziile 

economice care se iau; 

 Există la nivelul sindicaliștilor și un deficit de expertiză 

contabilă, financiară, pentru a putea înțelege și prelucra 

adecvat datele financiare ale companiei. Reprezentanții 

sindicali nu au acces la exemple de bună practică din alte 

unități din țară, la persoane expert în domeniul juridic sau 

financiar. O informație utilă ar fi fost nivelul salarial practicat 

în alte unități similare din alte localități similare (harta 

nivelului salarial practicat în alte unități), însă sindicatele nu au 

această informație, deși patronatele o au. 

Focus Grup, Pitești, Argeș  
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 Nu există un entuziasm deosebit vizavi de măsura salarizării 

diferențiate, aceasta ar trebui explicată mai larg. Există 

deschidere pentru salarizarea diferențiată a pozițiilor; 

 Au existat restructurări în cadrul unităților însă acestea s-au 

făcut fără consultarea sindicatelor, criteriile de concediere a 

angajaților nu au fost discutate cu sindicatul; 

 Sindicaliștii din aceste unități nu sunt utilizatori de internet în 

mod curent, nu par a putea utiliza un portal colaborativ 

electronic ca resursă de informare și documentare în 

activitatea sindicală. Ar fi necesar în prealabil să există și 

formare ca utilizator internet sau IT; 

 Se aceptă ideea necesitățiii unui prag minim necesar pentru 

constituirea organizațiilor sindicale și patronale; 

 S-a apreciat că legea dialogului social în vigoare (legea 

62/2011) a vulnerabilizat mișcarea sindicală prin: eliminarea 

imunității liderilor de sindicat și introducerea obligativității 

reprezentantivității de 50% +1. Cel puțin aceste două aspecte 

ar trebui corectate în actuala lege conform opiniei 

participanților la focus grup; 

 Divizarea sindicatelor la nivel de unitate – la unitatea de 

termoficare există 4 sindicate diferite – este un alt factor care 

afectează calitatea dialogului social din unitate. De asemenea 

există o lipsă cronică de încredere a angajaților în 

reprezentanții sindicali, nu există solidaritate între angajați. 

Premisele economice negative la unitatea termoficare 

șubrezește și mai acut capacitatea organizației sindicale de a 

se organiza pentru a susține un dialog social eficient. 
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 Se apreciază că patronatul ar prefera mai degrabă docilitatea 

partenerul sindical în dauna competenței, nu este 

conștientizat rolul pozitiv pe care l-ar putea juca sindicatul 

pentru sănătatea economică a companiei. 

 

Unitatea în cauză are acționar majoritar Consiliul Local, 

înregistrează profit în prezent si are aproximativ 800 de angajati. 

 Un caz interesant, diferit de celelalte unde am realizat 

întâlniri. Acest caz este aparte prin puterea deosebită a 

sindicatului în cadul administrării companiei și prin 

conlucrarea foarte strânsă dintre sindicat și patronat. În acest 

caz am identificat cea mai largă transparență în furnizarea 

datelor economico-financiare către sindicate, consultarea 

sindicatelor în decizii cheie sau aspecte legate de angajare 

este o practică curentă – lunar se prezintă sindicatului situația 

financiară, raportul active pasive etc. La angajarea unor noi 

membrii sindicatul este iarăși consultat. La negocierea 

salarială anuală datele furnizate sindicatului sunt complete, iar 

reprezentanții acestuia au capacitatea de a analiza aceste date 

și de a se raporta la ele în cadrul negocierilor. 

 Sindicatul joacă un rol determinant în sănătatea economică a 

companiei, are forța de a se apăra de ingerințe politice de 

natură a deteriora randamentul economic al unității – liderii 

de sindicat au făcut apel și la manifestări de forță în trecut, 

manifestări publice pentru a solicita apărarea drepturilor. 

Focus Grup, Rm. Vâlcea, Vâlcea 
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Conform declarațiilor au reușit chiar determinarea concedierii 

unor directori incapabili. 

 Am putut sesiza în cadrul discuției capacitatea membrilor de 

sindicat prezenți de a înțelege miza managementul companiei, 

provocările acesteia în perioada următoare: deterioarea 

climatului economic local – prin insolvența Oltchim, principala 

companie privată din localitate – fapt care va avea 

repercursiuni asupra capacității de a plăti serviciile la nivelul 

cetățenilor și implicit asupra profitabilității companiei. De 

asemeneea au fost identificate și măsuri necesare constând în 

reducerea costurilor de funcționare, restructurarea, 

tehnologizarea. S-a admis ca există o schemă supraîncărcată la 

nivelul unității, altfel zis compania ar putea funcționa chiar 

dacă ar fi disponibilizați un număr semnificativ de angajați. Au 

avut loc tehnologizări recente ale companiei care fac inutilă 

prezenta anumitor categorii de angajați însă aceștia sunt 

menținuți în companiei și în baza unei logici sociale și grație 

profitabilității companiei. 

 Există păreri împărțite vizavi de impactul Legii 62 a dialogului 

social. Pe de o parte se apreciază că acestă lege a slăbit 

mișcarea sindicală, pe de altă parte nu se consideră că legea 

are un astfel de efect. Semnificativ este că cea de a doua 

părere a fost emisă de liderul sindicatului, cel mai bine 

pregătit și informat dintre participanți. Opinia acestuia este că 

noua lege nu îngrădește capacitatea de mișcare a sindicatului, 

însă aceasta trebuie bine citită. 



Studiu privind dialogul social în România în sectorul „Servicii de Utilităţi Publice” 

 

 
 

 
 

78 
 

  

 Am sesizat în această companie  aversiune clară a 

reprezentanțiilor sindicali față de nivelul de reprezentarea 

confederativă. Se apreciază că structura confederativă nu 

reprezintă adecvat interesele sindicatelor de la nivelul 

unităților, chiar boicotează activitatea acestora – prin 

recomandări de menținere a nivelului salarial, prin informări 

către conducerea unității de natură a leza poziția sindicatului 

din unitate etc. Și asta în condițiile în care membrii de sindicat 

din unitate cotizează lunar la confederație. A fost amintit cazul 

în care nivelul salarial din unitate putea fi mărit însă nu s-a 

putut din cauza nivelului salarial minim negociat la nivel 

național, inferior. Relația cu federația de care aparțin (SIGOL) 

este pozitivă. 

 Pragul de constituire a confederațiilor este considerat un 

aspect pozitiv, ar trebui chiar mărit în opinia participanților. 

Asta ar fi o șansă de schimbare la nivelul confederației de care 

sindicaliștii sunt nemulțumiți. 

 Condițiile economice favorabile ale companiei sunt de natură 

 de a favoriza și conlucrarea bună dintre sindicat și patronat. 

Ar fi de urmărit și ce în ce măsură această relație ar funcționa 

în timp de criză, dificultăți economice ale companiei. 

Rezultatul companiei poate fi analizat și din perspectivă 

comparativă, analizând indictorii economico-financiari prin 

raportare la alte cazuri din țară. 

 Conlucrarea cu alte unități similare din țară în sensul 

schimbului de bune practici este rară, cel mai adesea se 

comunică față în față, în cadrul unor întâlniri organizate la 
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diverse evenimente. Se utilizează în mică măsură comunicare 

electronică, via internet – din acest punct de vedere 

instrumentul de comunicare electronică gândit în cadrul 

proiectul se consideră a fi unul binevenit. Efectele dialogului 

social la nivelul unității ar putea fi îmbunătățite dacă ar 

exista date suplimentare, soluții de management noi, 

expertiză nouă mai ales în managementul financiar și 

simulări financiare. S-a avansat ideea că în negocierea 

salarială este nevoie de capacitatea de a simula impactul la 

nivelul situației financiare a companiei a unui anumit nivel 

salarial. În prezent este dificil a realiza o astfel de simulare. 

 Sindicatul a reușit obținerea de drepturi deosebite pentru 

angajați, poate o excepție la nivel național: o remunerație 

bonus de 7 milioane cu ocazia zilei de naștere și zi liberă, 12 

salarii compensatorii în caz de concediere. 

 Salarizarea diferențiată a fost primită cu reticențe, condițiile 

pentru a funcționa adecvat și mulțumitor un astfel de sistem 

ar fi ca evaluarea performanței să se realizeze obiectiv, cu 

aportul sindicatelor. Totuși serviciile publice sunt 

standardizate, nu există produse ale muncii angajaților care să 

poată fi folosite ca bază de măsurare obiectivă a performanței. 

 Condițiile care favorizează dialogul social adecvat în această 

unitate sunt:  

1)existența unui lider sindical și a unor membriii de sindicat 

competenți, care cunosc legislația, au cultură financiară etc. 

2) există o echipă sindicală puternică, capabilă a ține piept 

ingerințelor politice și patronale – pot uza și de cartea 
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electorală, pot genera voturi pentru un anume actor politic, 

pârghia pprincipală de influență politică -, care poate influența 

componența conducerii unității. Sindicatul a susținut și a reușit 

furnizarea de suport consistent în alegerea unui consilier 

județean. Au capacitate de ”lobby” politic eficace la nivel local. 

3) Liderii sindicali au susținerea angajaților, beneficază de un 

larg capital de încredere. Aceștia nu sunt vulnerabili în fața 

spectrului unei eventuale concedieri, există o largă solidaritate 

sindicală, în caz de atac la liderul sindical acesta se poate baza 

pe sprjinul angajațior. 

4) Există de asemenea o conducere deschisă către dialog social 

la nivel de unitate, actualul director a fost lider sindical în 

unitate în trecut, este în relații cordiale cu actuala echip 

sindicală. 

5) Sunt condiții economice care asigură sustenabilitate 

economică a unității – serviciile de apă și canalizare au în 

permanență clientelă.  

 

 S-a apreciat că rolul sindicatelor este foarte util, aportul 

acestora la buna funcționare a companiei este vital – 

reprezentanții sindicali pot explica adecvat motivelor 

deciziilor manageriale, se bucură de încredere mai mare în 

rândul angajaților decât patronatul, au mai multe canale de 

comunicare deschise cu angajații. Totuși este esențial ca 

reprezentanții sindicali să acționeze cu bună credință, să fie 

competenți, să înțeleagă rațiunile de management ale 

Focus Grup, Jupiter, Constanța 
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companiei. Acest lucru nu se întâmplă întodeauna în 

activitatea curentă. 

 Unii reprezentanți patronali participanți la discuție au arătat 

că sunt nevoiți adesea să se informeze direct prin angajarea de 

discuții cu angajații asupra stării de fapt din unitate, liderii 

sindicali nu le sunt de folos în acest sens – nici ei nu cunosc 

exact starea de fapt, opiniile angajaților sau nu doresc să le 

comunice patronatelor. 

 Calitatea activității sindicatelor este relevantă pentru 

activitatea economică a companiei, acestea pot asigura pacea 

socială în unitate, funcționează ca un debușeu al frustrărilor și 

nemulțumirilor angajaților: ”...se pot crea tensiuni, în 

momentul în care nu ai un sindicat ...la sindicat se duce ca la 

un duhovnic muncitorul simplu, se duce și îi spune păsul lui, el 

se descarcă în momentul ăla, și atunci nu creăm o 

presiune...dar e necesar ca liderul de sindicat să aibă 

pregătire. El are rolul să detensioneze situația și să fie acea 

curea de transmisie către patronat.” (reprezentant patronat, 

Argeș). Din această perspectivă se preferă un partener social 

competent chiar dacă mai puțin docil având în vedere 

interesele pe termen lung ale companiei. 

 Este importantă și moralitatea reprezentanților sindicali, 

verticalitatea acestora. Adesea liderii de sindicat sunt puțin 

interesați de buna funcționare a companiei, urmăresc doar 

interesul propriu. 

 S-a menționat faptul că ar fi extrem de util să existe noi 

resurse electronice de informare privind dialogul social – de 
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ordin legislativ, bune practici, de ordin economic. De 

asemenea s-a apreciat că participarea la un grup de 

comunicare online ar facilita comunicarea cu alți parteneri din 

diferite zone ale țări, ar permite împărtășirea experiențelor 

reciproce. 

 Rolul structurilor sociale precum Consiliul Economic și Social, 

Consiliul Național Tripartit sau Comisiile Județene de Dialog 

Social este mai degrabă minimal în percepția respondenților, 

activitatea acestora nu este cunoscută. 

 S-a menționat situația neplăcută a negocierii contractului 

colectiv de muncă stabilindu-se un venit minim mult prea 

ridicat în raport cu posibilitățile companiilor din provincie, din 

zone mai sărace. 

 Ideea creării unei rețele de experți în dialog social care să 

consilieze partenerii sociali via internet a fost foarte bine 

primită, există multe întrebări pe care patronatele le au 

asupra dialogului social și de multe ori nu au de unde obține 

un răspuns prompt. 

 

• S-a concluzionat că modificările legislative aduse prin Legea 62 

în anul 2011 mai degrabă au slabit sindicatele în relația lor cu 

patronatele. Exemplele aduse în discuție s-au referit la 

eliminarea imunității (în fața concedierii) pentru o perioadă de 

2 ani a liderilor de sindicat după ce își pierd calitatea de lideri, 

impunerea pragului de 50%+1 pentru reprezentativitate la 

Focus Grup București II 
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nivel de unitate (în loc de 30%+1), creșterea dificutății în 

demararea conflictelor de muncă etc. 

• Una din cauzele modificărilor - precum cele menționate - se 

găsește în intenția de a atrage noi investitori în economie, de a 

stimula stabilirea de companii multinaționale în România – 

acestea caută piețe de investiție care nu sunt încărcate de 

drepturi ale angajaților, doresc o mai mare libertate în a stabili 

drepturile sociale ale salariaților; 

• S-a apreciat că ”în ultimii 10 ani” și mai acentuat după 2011 nu 

a mai existat dialog social în România, patronatele și-au putut 

impune ușor punctul de vedere în raport cu interesele 

sindicatelor; 

• Succesul dialogului social este înțeles ca un parteneriat între 

sindicate și patronate, primele urmărind respectarea 

drepturilor sociale ale angajaților, condiții de muncă mai bune 

dar având în vedere și limitările impuse de necesitatea 

sustenabilității economice a companiei, iar patronatele 

urmărind preponderent profitul/eficiența economică dar 

balansând profitul obținut și de asigurarea unor condiții 

sociale adecvate angajaților. Acest deziderat se atinge rar în 

România fiind mai degrabă expresia unor cazuri fericite, 

rarisime. 

• Succesul dialogului social depinde 1) pe de o parte de 

existența unui lider de sindicat puternic, care reușește să 

coalizeze toți angajați pentru un sens comun, care reușește să 

se impună în fața altor aspiranți la fotoliul de lideri și care are 

în același timp și responsabilitatea și conștiința de a urmări 
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apărarea drepturilor angajaților (nu doar propriile interese) - 

cultivând însă și o relație bună, de încredere, cu patronatul. 2) 

pe de altă parte de existența unui patronat care vede în 

sindicat un partener, o oportunitate de dezvoltare a 

companiei, care urmărește sustenabilitatea unității, 

eficacitatea economică a acesteia pe termen lung. Din ecuația 

unui proiect pe termen lung al funcționării unei unități 

economice nu poate ieși sindicatul.  

• Descrierea de mai sus este o situație ideală care se întâlnește, 

se pare, mai degrabă rar. Cel mai adesea patronatul urmărește 

slăbirea sindicatului, impunerea propriei voințe asupra 

acestuia, consultarea ”de formă” cu acesta, folosirea 

sindicatului ca mijloc de înăbușirea sau prevenire a tensiunilor 

sociale – în ciuda unei abordări „minimaliste” în acordarea de 

drepturi sociale  și accent pe maximizarea profitului.  

• Schimbările legislative aduse în Legea dialogului social 

favorizează interesele de acest fel ale patronatului oferind 

pârghii de control a mișcării sindicale și a angajaților. Astfel 

impunerea reprezentării de 50%+1 a obligat sindicatele din 

unități să fuzioneze - însă în această fuziune au putut intra și 

sindicaliști ”cumpărați” de patronat, care deservesc interese 

patroantului sub masca militantismului pentru drepturi 

sociale. În acest fel opiniile sindicaliste mai ferme, în sensul 

respectării mai stricte a drepturilor sociale, au putut fi 

zădărnicite, poziția comună a sindicatului din unitate a devenit 

mai aproape de nota dorită de patronat.  
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• Prevenirea apariției conflictelor sociale este preferabilă 

înăbușirii unui conflict deja apărut; de asemenea, prevenirea 

derapajelor în managementul economic defectuos al unei 

companii trebuie considerat o prioritate în activitatea 

sindicală. Aceste lucruri nu se întâmpă cu regularitate, adesea 

patroantele nu intervin atunci când observă management 

defectuos al fondurilor companiei (investiții inadecvate, 

neproductive, cheltuieli inutile etc.) sau adesea nu înțeleg/nu 

au capacitatea de a sesiza derapajele de management 

defectuos.  

• Au fost semnalate și cazuri de conflict social (în provincie de 

obicei) în care au intervenit liderii de sindicat. Adesea astfel de 

conflicte porneau de la neînțelegere, de la lipsa de expertiză a 

liderilor de sindicat locali în a decripta informațiile economice 

ale companiei, detaliile de buget ale companiei, balanțele 

contabile, necesitatea planului de investiții. Prin analizarea 

acestor informații, prin ”traducerea” lor de către un lider de 

sindicat de la centru, de încredere, s-a putut aplana un conflict 

social și s-a ajuns la înțelegere între părțile implicate în dialog 

social.  

• Un specific aparte în privința unităților din domeniul serviciilor 

comunitare de utilitate publică este faptul că în multe cazuri 

managementul și deciziile economice ale acestora sunt luate 

sub auspiciile intereselor autorității locale, ale unor decidenți 

politici. Consiliul general/local este cel care decide acordarea 

de subvenții, de exemplu, și este cel care aprobă planul de 

management, de investiții, politica de prețuri pentru serviciile 

prestate de unitate. Persoanele din managementul companiei 
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sunt cel mai adesea selectate în acord cu interesul politic de 

moment, al decidenților politici majoritari, și de aici servilismul 

acestora în raport cu reprezentanții politici implicați în 

procesul decizional. Interferența politicului în deciziile de 

management ale unităților furnizoare de servicii comunitare 

de utilitate publică conduce la deterioarea sustenabilității 

economice a unității în foarte multe cazuri – prin acumularea 

de datorii, prin lipsa de investiții axate pe productivitate etc. 

Un exemplu concret este cel al RATB București unde prețul 

biletelor pe transportul în comun a rămas neschimbat din 

2007, deși cheltuielile de furnizare a serviciilor au crescut. Este 

o decizie cu iz electoral, pentru a nu periclita șansele 

electorale ale decidenților politici interesați de alegeri – 

decizia este luată de autoritatea locală contrar părerii 

sindicatului. Modul de bugetare al chetuielilor este iarăși 

deficitar: în loc ca totul să pornească de la un plan de investiții 

și un anumit nivel al drepturilor sociale, de impune de către 

autoritatea locală un buget total în care toate cheltuielile 

trebuie să se încadreze. De aici subfinanțarea unor investiții 

cheie (reparații, consumabile etc.) și scăderea semnificativă a 

calității serviciilor furnizate. În plus un alt efect suplimentar 

este acumularea de datorii. O soluție care pare că va fi 

inevitabilă este privatizarea în cele din urmă. 

• Sunt însă și cazuri în care serviciile comunitare de utilitate 

publică au fost privatizate (de ex. termoficare în Ploiești) cu 

efecte pozitive asupra activității unității – eficientizarea 

cheltuielilor, a susținerii drepturilor sociale etc. 
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• O resursă necesară sindicatelor ar fi și consultarea online - în 

prezent nu este folosit un astfel de mijloc pentru ca persoane 

implicate în mișcarea sindicală să comunice, să împărtășească 

bune practici, să caute informații relevante. Comunicarea are 

loc preponderent față în față sau prin telefon. 
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5. Concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea 

procesului de dialog social. 

5.1. Concluzii principale 

Studiul a pornit de la distincția dintre funcţiile sociale ale 

dialogului social (DS) şi rezultate ale acestuia, cele două aspecte 

sunt adesea confundate chiar de practicienii domeniului. 

Funcţiile sociale au în vedere ce produce procesul de DS la nivelul 

corpului social, căror funcții sociale răspunde procesul de dialog 

social. În acest sens funcțiile sociale ale dialogului social vizează 

1) întărirea proceselor democratice de guvernare, 2) 

preîntâmpinarea / evitarea tensiunilor sociale, respectiv 

asigurarea păcii sociale, 3) creşterea eficacităţii politicilor 

guvernamentale, în special politicile sociale dar şi 4) creşterea 

eficienţei economice. La nivel de rezultate se au în vedere 

efectele concrete ale unor situaţii de dialog social bipartit sau 

tripartit – de exemplu ce rezultate a avut negocierea contractului 

colectiv de muncă, a unui conflict social, a unei eminente 

restructurări sau încetări a activităţi economice. Distingem aşadar 

între convenţii / înţelegeri / consens stabilit şi parafat în scris şi 

efecte ale acestor acte de consens. În mod normal rezultatele 

dialogului social ar trebui să se reflecte în îndeplinirea funcţiilor 

sociale la care acesta trebuie să răspundă.  

Studiul realizat sugerează că funcţiile sociale ale 

dialogului social în domeniul Serviciilor de Utilităţi Publice 

sunt îndeplinite în măsură redusă. Cauzele acestei situații se 

regăsesc cu precădere în: 
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 1) lipsa unei infrastructurii instituționale suficient de 

funcționale pentru a stimula dialogul social (structuri 

instituționale locale precum Comisiile de Dialog Social sau 

Prefecturile nu joacă un rol activ în stimularea și medierea 

dialogului între partenerii sociali).  

2) o mișcare sindicală slăbită în contextul adoptării Legii 

nr. 62/2011 privind dialogul social, lucru manifest mai ales la 

nivel local, al unităților de servicii publice (prin eliminarea 

imunității liderului de sindicat doi ani după părăsirea poziției, nu 

este specificat modul de compensare a activității sindicale cu 

scoaterea din producție, impunerea pragului de 

reprezentativitate de 50%+1 în loc de 30%+1, lipsa obligației 

negocierii unui contract colectiv de muncă la nivel de ramură, 

comasarea inadecvată a ramurilor de activitate etc.). O asimetrie 

de putere, de activism între părți nu permite îndeplinirea 

funcțiilor dialogului social în mod adecvat.  

3) legat de punctul anterior,efectele slăbirii mișcării 

sindicale sunt acutizate de fragmentarea mișcării sindicale la 

nivel federativ (prin existența a trei structuri reprezentative 

federative în prezent). Astfel aportul de expertiză, consiliere, 

suport acordat de la nivel federativ la nivel local este diminuat. 

4) legislația în vigoare îngreunează declanșarea 

conflictelor de muncă care, deși oferă un anumit confort 

patronatului, generează acumularea de tensiuni sociale și 

participarea mai redusă a sindicatelor la procesul managerial. 
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5) lipsa competențelor tehnice și experienței în aspecte 

cheie de management (inclusiv financiare) și în comunicare – 

mai ales la nivelul sindicatelor de nivel local. 

6) lipsa unei culturi a dialogului social puternic 

încetățenită în rândul partenerilor sociali. Existența unui cadru 

instituțional (sub forma unor acte normative specifice) nu poate 

suplini lipsa unor norme sociale bine înstăpânite la nivel social 

care să ghideze ”take for granted” interacțiunile circumscrise 

dialogului social. 

7) slaba utilizare a resurselor electronice (internet) ca 

mijloc de informare în procesul de dialog social. Resursele 

electronice / IT sunt puţin utilizate ca mijloace de informaţii / 

documentare în procesul dialogului social. Nu există comunităţi 

online având ca temă dialogul social, acest domeniu acţional nu 

este stimulat. Mai degrabă se apelează la reţelele de relaţii 

personale, la deţinători privilegiaţi ai anumitor informaţii cheie 

(fie la nivel patronal, fie la nivel sindical, fie la nivel 

administrativ).  

8) studiul a arătat și faptul că informaţiile care ar uşura 

îndeplinirea funcţiilor sociale ale dialogului nu sunt reciproc și 

transparent împărtăşite în toate cazurile. Fără informaţiii reale 

(asupra situaţiei reale a unei companii, viabilităţii sale economice, 

bune practici etc.) este mai greu de identificat o bază de 

negociere comună, un set de obiective comune agreat. În acest 

context colportarea de zvonuri, informaţii neverificate, date false 

lansate pentru a denatura sensul negocierilor sau poziţia 
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angajaţilor, negocierea cu suma nulă (în detrimentul celei de tip 

win-win) sunt practici cu şanse de succes. 

9) Existența unei ”asimetrii” informaţionale și de 

competențe între sindicate şi patronate: cele din urmă sunt 

mult mai bine informate, au acces mai ușor la anumite date 

cheie necesare în procesul de dialog social, sunt mai pregătite 

pentru a participa la dialogul social. 

 Au fost identificate totuși cazuri de bună practică în 

derularea dialogului social la nivelul serviciilor de utilități publice. 

Condițiile care au favorizat îndeplinirea funcțiilor scontate ale 

procesului de dialog social au constat în existența culturii 

parteneriatului social între părți, raport de putere 

sindicat/patronat echilibrat, un flux informațional între 

parteneri transparent, competență ridicată a partenerilor și 

încrederea reciprocă între aceștia. 

Concluziile enunțate sugerează un set de opțiuni 

strategice care ar facilita îndeplinirea funcțiilor dialogului social în 

domeniul serviciilor de utilități publice (și nu numai).  Acestea vor 

fi prezentate mai jos sub forma unor recomandări de acțiune în 

plan legislativ, al managementului resurselor informaționale, în 

planul organizării sindicale, respectiv patronale.  
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5.2. Recomandări în plan legislativ 

Din punct de vedere legislativ recomandările sugerate în 

baza studiului derulat vizează în esență revizuirea cadrului de 

reglementare a dialogului social punând organizațiile sindicale 

de nivel local în raport de echilibru cu reprezentanții patronali 

ai unităților din serviciile de utilități publice.   

O altă recomandare mai specifică este ca structurarea 

ramurilor de activitate, în actuala formă, să fie revizuită urmând 

o logică ce ține de similaritatea condițiilor de muncă și a 

specificului de activitate.  

Reprezentativitatea sindicatelor la nivelul unităților ar 

trebui să fie de 50% + 1 din angajații unei ramuri specifice de 

activitate (dacă unitatea comasează mai multe ramuri distincte, 

precum energie și termoficare de ex.) sau chiar reducerea 

pragului la 30% +1. 

Declanșarea etapelor preliminare ale unui conflict de 

muncă ar trebui relaxate (eventual chiar prin reglementarea 

posibilității unui tip de manifestare a nemulțumirii în variantă 

virtuală, prin petiții electronice și exprimarea în scris, coerentă, a 

revendicărilor).  

Actul normativ ar trebui să prevadă și modul de 

compensare a activității sindicale cu scoaterea din producție și să 

confere o anumită securizare a locului de muncă pentru 

liderul/liderii de sindicat la terminarea mandatului.  
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Ar fi dezirabil ca reglementările legale să stipuleze 

obligativitatea permisivității accesului la informații cheie privind 

managementul unității pentru reprezentanții sindicali (proces 

care, firește, nu ar afecta competivitatea unității și ar respecta 

secretrul economic).   

Rolul în procesul de dialog social și raportul cu autoritățile 

publice locale ar trebui mai clar și specific definit de legislație în 

cazul specific în care acționariatul majoritar al unității este 

deținut de autoritatea publică. De asemenea se resimte nevoia 

de a stimula mai accentuat implicarea structurilor instituționale 

locale (Prefecturi, Comisiile de Dialog Social) în procesul de dialog 

social la nivel local.  

5.3. Recomandări în planul resurselor informaţionale 

disponibile 

Dincolo de aspectele strict legislative, studiul a arătat că 

este nevoie de stimularea creării unor noi resurse de dialog 

tripartit, de stimularea creării unei comunităţi a „jucătorilor” în 

procesul dialogului social, a unei reţele de experţi care să poată 

fi apelată și consultată pe parcursul procesului de dialog social.  

Proiectul în cadrul căruia cercetarea a fost derulată a 

inițiat și elaborat un astfel de instrument electronic (vezi portalul 

www.dialogtripartit.ro), dedicat însă cu precădere actorilor 

sociali din domeniul servicii de utilități publice. Pe lângă această 

resursă chiar ministerul de resort, prin direcția special dedicată 

dialogului social, ar putea dezvolta noi resurse de comunicare 
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electronică cu reprezentanții sindicali (mai ales cei de la nivel 

local).  

Tipurile de informațiii care ar eficientiza procesul de 

dialog social prin transparentizare mai largă sunt: date privind 

cifra de afaceri a unei anumite companii, salariul mediu al 

angajaţilor, investiţiile şi bugetul de cheltuieli al unei companii, 

situaţia unor companii similare, soluţii de „pace socială” 

identificate în alte cazuri româneşti sau în alte ţări, mizele 

importante ale negocierii în contextul concurenţial general de pe 

piaţă şi al provocărilor socio-economice – criză etc.  

5.4. Recomandări în planul organizării sindicale 

 Principala recomandare în planul organizării sindicale 

vizează concentrarea structurilor federative sub o umbrelă 

unică sau reducerea fragmentării nivelului federativ de 

reprezentare în domeniul servicilor de utilitate publică. Suntem 

conștienți că o astfel de reglementare este dificil de 

implementat, există adesea impedimente care țin de orgolii 

personale ale liderilor federaților, de agende personale diferite, 

de resentimente greu de depășit.  

Este important de punctat însă că fragmentarea mișcării 

federative în acest sector are repercursiuni negative majore 

asupra procesualității dialogului social. În acest context o soluție 

ar fi ca statul, prin reprezentanții de resort sau prin nivelul 

confederativ să își asume rolul de mediere și identificare a unei 

forme de colaborare sau acțiune concertată a tuturor structurilor 

federative din sectorul serviciilor de utilități publice.  
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O inițiativă dezirabilă, evidențiată de studiu, este și 

întărirea competențelor și abilităților de înțelegere a aspectelor 

manageriale și de comunicare socială a liderilor de sindicat de la 

nivel local. Un standard ocupațional de expert în dialog social 

(poate particular la nivelul sectorului de servicii de utilități 

publice) poate fi dezvoltat în acest sens. Tot în acest sens 

decidenții publici pot institui obligativitatea formării într-un astfel 

de standard ocupațional pentru liderii de sindicat de la nivel 

local, stimulând astfel creșterea nivelului de expertiză angajată în 

procesul de dialog social.   

5.5. Recomandări în planul organizării patronale 

Nivelul patronal poate acționa prin susținerea procesului 

de creștere a competențelor de participare la dialogul social a 

partenerilor sindicali. În actuala conjunctură legislativă 

patronatele au o plajă de manevră mult mai largă, sunt cei care 

pot iniția relații și raporturi specifice cu sindicatele.  

Este esențial totuși, în acest cadru, creșterea efortului 

pentru ca reprezentanții patronali să conștientizeze faptul că 

partenerii sindicali sunt o resursă esențială pentru creșterea 

eficienței și eficacității unității. Este vorba de stimularea generării 

unei culturii a dialogului social la nivelul patronatelor, dar și al 

sindicatelor și al decidenților publici. Un astfel de efect se poate 

obține inclusiv prin punerea în act a unor campanii 

comunicaționale bine țintite.  
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Dezvoltarea culturii dialogului social se impune ca o 

direcție strategică distinctă de acțiune. Este nevoie în acest sens 

de implicarea tuturor actorilor relevanți, este nevoie de 

popularizarea exemplelor de bună practică din România (dar și 

din alte țări), este nevoie de instituirea, prin mijloace de 

recompensare și sancțiune (dacă e cazul) a unui comportament și 

a unei atitudinii favorabile parteneriatului și cooperării sociale, a 

dialogului social generalizat și permanent. 
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