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Scop:  
 

Familiarizarea liderilor şi activiştilor sindicali începători cu noţiuni şi definiţii privind 
sindicatele drept pilon principal al societăţii civile, momentele principale privind 
apariţia şi dezvoltarea mişcării sindicale, locul drepturilor sindicale în cadrul 
drepturilor fundamentale ale omului. 

 
Obiective: 
 

În rezultatul activităţilor din cadrul seminarului participanţi vor fi în stare: 
1. Să definească noţiunea de sindicat şi mişcare sindicală, să  identifice locul şi rolul 

distinct al sindicatelor în societatea contemporană. 
2. Să cunoască etapele principale de apariţie şi dezvoltare a mişcării muncitoreşti şi 

sindicale din Europa  şi America. 
3. Să identifice deosebirile şi interdependenţa dintre drepturile fundamentale ale 

omului şi drepturile sindicatelor, stipulate în tratatele internaţionale. 
4. Să conştientizeze principiile de bază ale mişcării sindicaliste contemporane.  
5. Să cunoască mecanisme şi modalităţi de  exercitare a drepturilor sindicatelor şi de 

monitorizare a respectării lor. 
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Tema I.  Sindicatele: noţiuni şi definiţii 
 

Subiectul 1. Ce este un sindicat? 
 

Activitatea nr. 1  
Metoda: „Braianstorming”. 
Participanţii sunt rugaţi să definească printr-o singură propoziţie noţiunea de „sindicat” 

aşa, cum o percep ei, pornind de la experienţa proprie. După înscrierea pe flippchart a tuturor 
părerilor se iniţiază o discuţie în urma căreia se ajunge la cele două definiţii ce se conţin în 
Legea sindicatelor  şi Codul Muncii. 
 

Sindicatele sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, 
în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în 
contractele colective de muncă şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, 
culturale şi sportive ale membrilor acestora. (Legea sindicatelor, nr. 54 din 24 ianuarie 2003.) 
 

Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul 
apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor profesionale, 
economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor. (Codul Muncii , Art. 217.)  
 

Definiţie:  
Sindicatele sunt organizaţii independente, nonprofit, apolitice, constituite în scopul 

apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile 
internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă şi 
promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor 
acestora.  

 
Noţiunea de „sindicat”, a derivat din termenii latin „sindycus” şi grecesc „sundikos”, ambii 

reprezentând persoana care reprezintă sau asistă pe altul în justiţie. 
 
 

Activitatea nr. 2  
Metoda: „Discuţie în grup”. 

 
ÎNTREBĂRI: De ce este nevoie de „a apăra drepturile” şi a „promova interesele” salariaţilor 

membri de sindicat? de cine trebuie „apărate” aceste drepturi şi interese? De 
ce nu face acest lucru statul, prin intermediul instituţiilor sale legislative, 
executive, judiciare şi de control?   

 
În rezultatul discuţiilor se ajunge la concluzia că, de fapt, în orice societate există conflictul de 
interese dintre angajator şi angajat: 
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În mod ideal ar trebui să fie în felul următor: 
 

 Drepturile şi obligaţiunile salariatul şi angajatorului sunt reglementate prin lege. 
 Salariatul şi angajatorul îşi cunosc şi îşi onorează drepturile şi obligaţiunile. 
 Fiecare salariat îşi poate apăra drepturile sale dacă acestea sunt încălcate. 

 
În realitate lucrurile stau în felul următor: 
 

 Legea nu reglementează clar şi strict drepturile şi obligaţiunile părţilor. 
 Salariaţi nu-şi cunosc drepturile, iar angajatorii nu-şi onorează obligaţiunile. 
 Fiecare salariat în parte nu-şi poate apăra drepturile sale dacă acestea sunt încălcate. 

 
De fapt relaţia: angajator – salariat  
arată cam în felul următor: 
 
 
 
 
 
 
ÎNTREBARE: De cine trebuie să se apere salariatul în tendinţa sa de a primi un salariul  

  decent pentru o muncă decentă?  
 

 De stat, care poate adopta legi şi regulamente în defavoarea salariatului,  
 De stat, în cazul în care acesta  îi revine rolul de patron.  
 De patron, care poate recurge la un tratament incorect în relaţiile de muncă. 

 
Activitatea nr. 3. 
Discuţie în grup:  
Participanţii sunt rugaţi să aducă exemple din experienţa proprie când au fost adoptate 

legi, regulamente discriminatorii faţă de salariaţi, când statul nu şi-a onorat obligaţiunile faţă 
de salariaţi, cazuri de tratament incorect din partea patronilor în relaţiile de muncă etc.  
 

 
 

Tendinţa 
angajatorului 
este de obţine 
maximum 
profit plătind 
un salarium 

Tendinţa 
salariatului este 

de a obţine un 
salariu maxim 

cu eforturi 
minime 
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Concluzia la care vor ajunge participanţii:  
 

Pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime salariaţii sunt nevoiţi să se unească în 
organizaţii profesionale care prin solidaritate, coeziune şi combativitate  ar putea să le 
soluţioneze problemele.   

Salariaţii au înţeles că individual nu ajung să se protejeze împotriva practicilor uneori 
arbitrare şi abuzive ale celor care angajează, nici să li se amelioreze condiţiile de muncă , nici să 
fie promovate legi care să le fie favorabile. 

 
Activitatea nr. 4. 
Metoda: Lucru în grupuri. 
Participanţii sunt repartizaţi în trei grupuri de lucru. Fiecare grup primeşte câte o fişă în 
care este expusă problema asupra căreia urmează să se expună. 
 
Sarcina pentru grupul nr. 1:  
Identificaţi avantajele de care ar beneficia salariaţii de pe urma creării unui sindicat. 
 
Sarcina pentru grupul nr. 2:  
Identificaţi  avantajele de care ar beneficia patronul de pe urma creării unui sindicat. 
 
Sarcina pentru grupul nr. 3:  
Identificaţi  avantajele de care ar beneficia statul şi societatea în întregime de pe urma 
creării unui sindicat. 
 
Avantaje  
 
Pentru salariaţi: 
Aderând la un sindicat, salariaţii  speră că împreună vor putea: 

 Să obţină salarii mai mari. 
 Să  li se îmbunătăţească condiţiile de muncă. 
 Să fie apăraţi împotriva unui tratament incorect. 
 Să obţină consultaţii juridice. 
 Să fie reprezentaţi corect. 
 Să beneficieze de prestaţii de calitate. 

 
Pentru patronate: 
Discutarea problemelor economice şi sociale cu reprezentanţii lucrătorilor, soluţionarea 

problemelor care se solicită, a devenit un mod normal de gestiune  a întreprinderilor care expune 
la mai puţine riscuri decât atunci când lucratorii îşi manifestă nemulţumirea prin acţiuni de multe 
ori necontrolate.  

 
Pentru stat şi societate: 
Dialogul social permanent  între putere, patroni şi sindicate permite funcţionarea în bune 

condiţii a societăţii, permite consensul necesar asupra priorităţilor dezvoltării, repartizării 
roadelor dezvoltării, menţinerea unei solidarităţi între toţi lucrători şi ceilalţi membrii ai 
societăţii, inclusiv a celor defavorizaţi.  
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Sindicatul în societate: 
 Vector al dialogului social 
 Vector al justitiei sociale  
 Vector al democratiei 

 
Sindicatul în economie: 
 

 Factor de echilbru– sindicatele nu pot să aibă revendicări care să plaseze 
interesele unui grup îngust de membri de asupra intereselor tuturor salariatilor din 
companie sau din economia unei ţări  

 Factor de prosperitate generală – sindicatele veghează ca roadele productivităţii şi 
creşterii economice să fie accesibile atât patronilor, cât ţi salariaţilor. 

 
În concluzie: 
Sindicatele bine dezvoltate nu sunt preocupate doar de interesele imediate ale angajaţilor 

(salarii, condiţii de muncă, etc.), ci de condiţiile socio-economice care depăşesc cadrul strict al 
companiei/întreprinderii, dar care afectează in mod direct calitatea vieţii angajaţilor (politici 
sociale, politici publice, etc. – ex.: pensii, asigurări sociale, sănătate, educaţie, etc.).  

 
Concluzii generale: 
 
Sindicatul este un instrument pentru asigurarea unei  justiţii sociale într-o societate 

bazată pe principiile democraţiei, libertăţii şi egalităţii în care toate disputele şi 
divergentele se pot rezolva paşnic.  
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Subiectul 2. Cum au apărut sindicatele?  
 

Activitatea nr. 1  
Metoda: „Braianstorming”. 

Participanţii sunt rugaţi să povestească fiecare ce ştie din istoria apariţiei sindicatelor. Cu 
ajutorul moderatorului se constituie un tablou general al apariţiei şi dezvoltări mişcării 
sindicale în Europa şi America. 
 

Repere istorice:  
 

 
Conflictele de munca între salariati şi patroni sunt vechi de cand lumea. Mai exact, de 

cand se construiau piramidele… Un papirus care datează din 1150 i.H., păstrat la Muzeul 
Egiptean din Torino, poate fi considerat actul de naştere al grevei. A fost redactat de scribul 
Ammennakhate şi descrie primul conflict de muncă din lume. 

„Ne este foame!“, strigau muncitorii din satul Deir el-Medinet (la nord de Teba) cand au 
încetat lucrul la constructia mormintelor regilor şi reginelor. „Patron“ era faraonul Ramses al III-
lea. Oamenii săi erau nemultumiţi că timp de 18 zile nu le-au fost platite salariile - care constau 
în alimente (peşte uscat, grâu, legume) şi… farduri. Acestea din urma nu erau produse cosmetice 
de infrumusetare, aşa cum le ştim astăzi, ci creme pentru protectia de razele solare. Putem 
consemna, cu aceasta ocazie, şi prima strategie sindicală. Riscul ca „greviştii“ sa rămână fără loc 
de muncă era minim întruât, pentru un faraon, locul de veci avea cea mai mare prioritate. Aşa că 
Ramses al III-lea nu a stat să negocieze prea mult şi le-a plătit restanţele plus veniturile pe două 
luni în avans. Iar ca să nu mai aibă parte de conflicte de muncă a inventat o nouă funcţie - cea de 
„administrator“, un fel de diriginte de şantier în zilele noastre. Personajul era ales dintre cei mai 
pricepuţi muncitori. Acesta avea în sarcină graficul lucrărilor, dar şi plata la timp a „salariilor“ 
muncitorilor. 

 

 
 

În epoca modernă scopurile primelor sindicate erau direcţionate spre a lichida concurenţa 
dintre muncitori. Astfel, jurământul care a fost primit de participanţii la Asociaţia de ajutor 
reciproc a minerilor din Anglia (1831) cuprinde următoarele cuvinte:  

"Eu niciodată n-am să-l învăţ pe nimeni meseria de miner ... în afară de fratele meu ori fraţii 
din societate, uniţi cu acest jurământ; eu n-am să iau mai mult lucru decât pentru un singur 
salariu; eu niciodată n-am să mă laud ce salariu primesc şi pentru ce termen".  
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Un punct din statutul Marii Uniuni Naţionale a Profesiilor din Anglia (1834) înregistra:  
"Fiecare membru al acestei uniuni trebuie să-şi depună eforturile ca să îndemne tovarăşii săi 

să intre în frăţie, ca nici un muncitor să nu rămână în afara uniunii şi să nu se vândă ieftin pe 
piaţa muncii". 

În Marea Britanie sindicatele au început să apară către sfârşitul sec. al XVIII-lea sub formă 
de cluburi profesionale locale, care, de obicei, organizau întruniri tovărăşeşti în berării (băuturile 
spirtoase formau un articol oficial de cheltuieli). Aceste cluburi profesionale erau organizate în 
bună parte din "aristocraţia" de meseriaşi, adică membrii lor erau cei mai iscusiţi meşteri: lemnari, 
tâmplari, meşteri în prelucrarea mahonului, hârtiei, zeţari etc. 

Din anul 1792 sindicatele au început să apară în rândurile ţesătorilor – detaşamentul principal 
al muncitorilor de fabrică, care prezentau un pericol potenţial pentru clasa în dezvoltare a 
capitaliştilor întreprinzători. Acest fapt, precum şi panica generată de către Marea Revoluţie 
Franceză, a impus parlamentul englez să adopte în grabă un şir de acte care vizau interzicerea 
sindicatelor. 

Prin aceasta parlamentul a pus la dispoziţia proprietarilor puterea nelimitată de a micşora 
salariul şi de a înăspri condiţiile de muncă. La baza industriei noi ei au pus munca de sclavi şi un 
salariu mizer.  

Următoarea mare etapă în dezvoltarea mişcării muncitoreşti a fost cartismul – mişcare 
revoluţionară politică (1837-1848) care în esenţă n-a fost o mişcare profesională, deşi mulţi 
activişti sindicali jucau în ea un rol activ. Cartiştii au jucat rolul principal în crearea, în anul 
1841, a primei organizaţii muncitoreşti în minele de cărbune – a asociaţiei minerilor. Insă 
cartiştii au întârziat să consolideze rândurile sindicatelor de breaslă, relativ puternice. Greva din 
anul 1842 a semnificat punctul final al dezvoltării cartismului. Din acest moment mişcarea 
sindicală tot mai mult se îndepărta în dezvoltarea sa de la calea schimbărilor radicale. 

Problema legalizării depline a uniunilor profesionale a impus Consiliul sindicatelor din 
Manchester şi Oxford să convoace în 1868 Conferinţa general naţională a trade-unionurilor şi a 
consiliilor sindicatelor. Această conferinţă a fost de fapt primul Congres, ulterior convocat 
regulat de către trade-unionuri. 

Mişcarea muncitorească americană se deosebeşte de cea din alte ţări din Occident. Aceste 
trăsături s-au stabilit datorită faptului că Statele Unite n-au ştiut niciodată feudalismul, ceea ce a 
eliberat clasa muncitoare americană de la trecerea prin "şcoala începătoare" a luptei de clasă, care 
a călit la timpul său proletariatul european. 

În Franţa unele dintre primele manifestări organizate ale muncitorilor francezi au fost 
răscoalele ţesătorilor din Lyon din noiembrie 1831 şi aprilie 1834, care au fost cauzate de 
condiţiile insuportabile de muncă ale textiliştilor şi de reducerea remunerării lor.  

O nouă etapă în dezvoltarea socială a Franţei a fost răscoala muncitorilor din Paris din 
februarie 1848, când a fost răsturnată monarhia şi instaurată republica, creat un guvern de 
coaliţie, care a redus timpul de muncă pentru parizieni până la 10 ore, iar pentru muncitorii din 
provincie - la 11 ore. 

În 1868 guvernul a permis activitatea sindicatelor; drept consecinţă, au fost organizate 
sindicate, camere sindicale, coaliţii muncitoreşti profesionale, iar în cele mai mari oraşe au fost 
create chiar federaţii ale acestor organizaţii. Reprezentanţii organizaţiilor muncitoreşti franceze 
au devenit membri ai Primei Internaţionale. 

In 1895 organizaţiile sindicale-membre ale Federaţiei Naţionale a Sindicatelor (creată în 
1886) şi cele din Federaţia Burselor Muncii (1892) au constituit Confederaţia Generală a Muncii 
(CGT). 
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În 1919 au avut loc cele mai multe greve, participanţii cerând stabilirea zilei de muncă de 8 
ore, majorarea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, acordarea mai multor drepturi 
sindicatelor. Sub influenţa grevelor muncitoreşti, guvernul francez a fost nevoit să facă unele 
cedări: a fost adoptată legea despre contractele colective dintre antreprenori şi sindicate, a fost 
introdusă ziua de muncă de 8 ore, unor categorii de lucrători le-a fost majorat salariul. 

Cea mai puternică confederaţie sindicală din Franţa rămâne în continuare Confederaţia Generală a 
Muncii, care numără cea 2350 mii de membri, ea întrunind în rândurile sale persoane având cele mai 
diferite convingeri politice, în organele sale de conducere sunt comunişti, socialişti, reprezentanţi ai 
altor forţe politice. În cadrul CGT activează Centrul confederal de lucru în rândurile tineretului, secţii 
de lucru cu femeile, în rândurile muncitorilor-imigranţi. 

Numărând peste 1,1 milioane de membri, Confederaţia Franceză Democratică a Muncii este 
a doua după mărime confederaţie sindicală franceză. La moment, CFDT nu mai colaborează ca în 
trecut cu CGT, ci promovează o politică autonomă. 

Aripa de dreapta a mişcării sindicale franceze este reprezentată prin confederaţia "Force 
Ouvriere", care numără cea 900 mii de aderenţi. Liderii acestei confederaţii promovează politica 
de colaborare cu patronii, nu participă la acţiunile comune ale celorlalte două confederaţii. 

În Franţa sunt şi alte federaţii sindicale care activează autonom, nefiind afiliate nici la una din 
marile confederaţii, cum ar fi Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) ce întruneşte lucrătorii din 
învăţământ, organizaţiile sindicale ale intelectualităţii tehnice etc. 

 
În România prima greva importanţa s-a petrecut în 1893 şi a fost declanşată de hamalii din 

Portul Brăila. Revendicările erau cele clasice - salarii mai mari şi condiţii de muncă mai bune.  
Există istorici care afirmă că prima grevă cu adevărat serioasa în România a fost… răscoala de la 
1907. Transformată de propagandiştii comunişti intr-o revoluţie a ţăranilor români, răscoala ar fi 
fost de fapt un protest al muncitorilor din agricultură, îndreptat împotriva vechililor de pe moşiile 
boiereşti. Mişcarea neinspirată a autorităţilor de a folosi forţa împotriva ţăranilor ar fi transformat 
totul într-un mic război local. Normal, a existat un singur câştigător, clasa „patronilor“ din 
agricultură. 

Grevele au devenit însă din ce în ce mai mult o oglindă a peisajului socio-economic din 
fiecare ţară. Bineînţeles, politicienii au sesizat destul de repede potenţialul de manevră pe care-l 
reprezentau mişcările sindicale şi, în foarte scurt timp, grevele au devenit arme împotriva 
adversarilor politici. 

Rezultatele muncitorilor români, aşa cum sunt prezentate în statisticile oficiale de la acea 
vreme, surprind dacă sunt comparate cu cele din Occident. Un lucrător român producea de doua 
ori mai puţine bunuri în industrie şi de sase ori mai puţine bunuri în agricultura faţă de un 
muncitor din statele vest-europene. În Anglia, venitul naţional pe cap de locuitor era de 370 de 
dolari, în Germania - de 330 de dolari, iar un muncitor român câştiga doar 76 de dolari. În 1927, 
de exemplu, la o populaţie de 17,6 milioane de locuitori existau doar 538 de întreprinderi 
metalurgice, 825 pentru prelucrarea lemnului şi 840 din industria alimentară. Stăteam bine la 
exporturi - de şase ori mai mari decât importurile. Cele mai exportate produse erau zăcămintele 
brute ale solului şi subsolului. Aproape jumătate din numărul întreprinderilor româneşti aveau 
până la cinci angajaţi. Întreprinderile cu peste 500 de muncitori nu depăşeau 12%. Aceste lucruri 
nu permiteau nici realizarea unei producţii care să satisfacă piaţa internă, dar nici închegarea 
unor sindicate puternice.  

Au existat însă câteva lucruri bune. După modelul ţărilor europene, şi în România a fost 
introdusă practica încheierii contractelor de muncă. Dar pentru că semnarea unor astfel de acte 
presupunea angajarea patronilor în respectarea legislaţiei muncii şi plata a numeroase taxe pentru 
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salariat, numărul contractelor colective de muncă a fost destul de mic. De aici o întreagă serie de 
greve muncitoreşti. Nu există însă practica negocierii între părţi, protestele fiind înăbuşite cu 
forţa. 

Daca în anii 1915-1916 numărul grevelor era mai mic din cauza slabei dezvoltări a 
industriei, a necunoaşterii regulilor unui conflict de muncă de acest gen, numai între 1922 şi 
1929 s-au înregistrat 500 de greve, la care au participat peste 100.000 de muncitori. În anul care 
a marcat punctul culminant al crizei economice mondiale, 1933, au avut loc 92 de greve, care au 
afectat 272 de companii. La mişcările de protest au participat 15.000 de salariaţi, iar din cauza 
grevelor s-au pierdut peste 90.000 de zile de lucru. Spre deosebire de zilele noastre, la acea 
vreme se făceau calcule multiple şi se ţinea o evidenţa strictă a pierderilor generate de protestele 
sindicale. 

 
„Nu ne vindem ţara!” 
 

Din motivele pe care le ştim cu toţii, în perioada 1948-1989 mişcarea sindicală nu a avut 
nici un rol major în peisajul economic. Greva minerilor din Valea Jiului (1977) şi cea a 
muncitorilor de la Steagul Roşu Braşov (1986) au vizat îndeosebi ţinte politice. 

A venit însă momentul 1990, an în care mişcarea sindicală din România a încercat să-şi reia 
menirea de apărător al drepturilor muncitorilor. Lipsa de experienţă a liderilor a dus însă la 
acapararea politică a noilor structuri sindicale. Acest lucru a favorizat apariţia unor proteste 
violente, cu minerii din Valea Jiului în rolul personajului negativ - 1990, 1991 şi 1999. Ar fi însă 
nedrept să reducem noua „luptă de clasă“ doar la aceste evenimente şi la celebrul slogan „Nu ne 
vindem ţara!“ Unele sindicate de ramura au căutat permanent să-şi îmbunătăţească prestaţia în 
faţa susţinătorilor. Este ilustrativ în acest sens exemplul sindicaliştilor de la SIDEX care, 
începând din 1993, şi-au trimis liderii la cursuri de perfecţionare în Occident. Apariţia 
confederaţiilor sindicale a fost însă cel mai important pas - prin numărul de membri s-a 
îmbunătăţit foarte mult factorul „greutate“ la masa negocierilor, iar prin reprezentarea naţională 
s-a putut realiza o coordonare mai eficientă a mai multor centre sindicale.  

 
„Conflicte de muncă“ 
 
În prezent, greva este doar ultima faza a unui „conflict de muncă“. Legislaţia care 

reglementează acest tip de mişcare sindicală este însă la nivelul anilor ‘90 si nu lasă prea mult 
loc de întors sindicaliştilor. Pentru a se ajunge la greva generală trebuie parcurse mai multe 
etape, începând de la a identifica oficial un diferend între patronat şi sindicat până la negocieri, 
mediere, greva de avertisment şi abia apoi încetarea completă a lucrului. 

În România nu există decât cifre parţiale referitoare la numărul conflictelor de muncă. 
Potrivit experţilor în piaţa muncii, din 1991 până 2005 ar fi avut loc aproape 3.500 de acţiuni de 
protest ale sindicatelor. Dintre toate acestea, doar două greve naţionale. Un alt amânunt 
interesant: între 1991 şi 2001 au avut loc majoritatea conflictelor de muncă -- 3.265, iar „vârful“ 
protestelor sindicale s-a înregistrat în 1999 - 653. Începând cu 2001 şi până în 2004 numărul 
acestora scade considerabil, ajungându-se la câteva zeci anual, şi acelea de mica amploare. 
Numărul exact al grevelor, în sensul încetării totale sau parţiale a lucrului, nu este cunoscut. 
Reţine atenţia totuşi că peste 96% din conflictele de muncă au fost declarate ilegale în instanţe. 
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Anii de gratie electorali 
 
Cum de guvernarea PSD, cu un renume prost în rândul maselor, a avut parte de linişte din 

partea sindicatelor? Răspunsul nu este simplu, dar ilustrează clar afilierea politică a sindicatelor 
româneşti. Astfel, cu 5-6 luni înainte de alegerile generale din 2000, încep mişcările sociale. 
Logic, cuvântul de ordine era majorarea salariilor. Totul culminează, în toamna anului 2000, cu o 
grevă a transportatorilor. Premierul de atunci, Mugur Isărescu, abia reuşeşte să stăpânească 
situaţia. Din 2001, se schimbă guvernarea celor „15.000 de specialişti“ cu una a experţilor în 
„democraţie socială“, a PSD. Sindicatele par să fi găsit un partener de negociere pe masură. Mai 
mulţi lideri sindicali pătrund în parlament pe listele PSD, iar doi dintre ei - Marian Sârbu şi 
Miron Mitrea - primesc chiar portofolii de miniştri. Unul la Muncă, altul la Transporturi. Toate 
condiţiile pentru „pacea socială“ (s-au semnat două acorduri de neagresiune) erau îndeplinite, cel 
puţin din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, concubinajul sindicate-PSD a 
fost întreţinut şi cu multe „cadouri“ - prime de vacanţă, participanţii la anumite afaceri sau 
posturi în Consilii de Administraţie.  

Am ajuns la un alt an de graţie, 2004. Veneau alte alegeri generale. Încă din vară a 
reînceput agitaţia sindicală. Până la urmă, în afară de o grevă semi-eşuată a profesorilor, nimic 
notabil. Dar „lozul“ nu a fost câştigător pentru sindicate. Opoziţia a devenit Putere şi invers. 
Guvernul D.A. nu a mai fost interesat de acordurile sociale, vechii miniştri şi-au pierdut 
posturile, locurile din CA-uri s-au renegociat. Aşa ca din 2005 au reînceput grevele.  

 
Cat costa o greva? 
 
Este una dintre întrebările pe care nu le pune nimeni. Cel puţin nu în gura mare. Potrivit 

liderilor sindicali consultaţi de SFin, aceasta chestiune a fost mult timp lipsita de interes. 
Guvernele postcomuniste nu au încercat niciodată sa pună în balanţă banii pe care i-ar „pierde“ 
dacă ar satisface doleanţele sindicatelor cu sumele „risipite“ în urma grevei propriu-zise. Sau, în 
cazul în care s-au realizat astfel de calcule, ele au fost ignorate ori folosite doar în scopul 
discreditării mişcării sindicale.  

De exemplu, în primăvara anului 2005 a fost greva angajaţilor de la Poştă. Timp de câteva 
zile oficiile au fost închise, dar nici acum nu se cunosc pierderile suferite de „patron“, adică de 
stat. Situaţia este cu totul alta în cazul grevei mecanicilor de locomotivă, declanşată aproape 
imediat după cea menţionată mai sus. Timp de 20 de zile, cât nu s-a lucrat, pagubele aduse 
bugetului au fost de 1.000 de miliarde lei vechi (28 milioane euro). Pentru comparaţie, cam în 
aceeaşi perioada, o greva declanşata la British Airways provoca pierderi de 58 milioane euro pe 
zi. 
  Un alt protest important a fost cel al profesorilor, din septembrie 2005. Nici în acest caz nu 
se ştie cu exactitate câţi bani s-au pierdut.  
 
Cele mai importante greve din Romania 
 
An Ramura/Sindicat Cererile grevistilor 

1933 Greva ceferiştilor Salarii şi condiţii de muncă 
1977 Greva minerilor din Valea Jiului Revendicări politice 
1987 Greva muncitorilor de la Steagul Roşu 

Brasov 
Revendicări politice 
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1991 Greva naţională Pentru apariţia legii sindicatelor 
1993 Greva C.S.I. Fratia Pentru recuperarea zilei de 1 Mai 
1995 Greva natională Protest la acordarea salariilor compensatorii 
1999 Greva minerilor din Valea Jiului Revendicări salariale 
2000 Greva transportatorilor Creşterea salariilor 
2005 Greva angajatilor de la Poştă Creşterea salariilor 
2005 Greva mecanicilor de locomotivă Creşterea salariilor 
2005 Greva din educaţie Creşterea salariilor şi îmbunătăţirea infrastructurii 
 

În România de după Revoluţie votarea Constituţiei, adoptarea Legii sindicatelor, încheierea 
primelor Contracte colective de muncă la nivel naţional, transformarea întreprinderilor în societăţi 
comerciale, începuturile organizării patronatului au deschis noi perspective mişcării sindicale. 

Sloganul prezent la toate acţiunile revendicative de stradă, cu zeci de mii de participanţi, a 
devenit "Unitate, unitate". Înţelegând că dorinţa de unitate trebuie materializată şi în forme de 
organizare, două mari centrale sindicale, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere şi 
Confederaţia Sindicatelor Independente - Frăţia, au hotărât să fuzioneze. Au mai aderat la această 
fuziune Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente „Petrom” şi Confederaţia Univers, luând 
naştere C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, cea mai mare centrală, care la data fuziunii număra aproximativ 
trei milioane de membri, fiind reprezentată în aproape toate ramurile şi sectoarele economiei 
naţionale şi în toate judeţele. 

O altă cale spre puncte de vedere comune şi afirmarea crescândă a rolului sindicatelor în 
dialogul social este tripartitismul. Sindicatele au desfăşurat o luptă susţinută pentru crearea orga-
nismelor tripartite proprii societăţilor democratice dezvoltate. 

Astfel, în 1997 s-au constituit în sistem tripartit Comisiile Consultative de Dialog Social 
care cuprind, la nivel central şi local, reprezentanţi ai organelor administraţiei publice, ai sindi-
catelor şi ai patronatului. Ele au un rol consultativ în rezolvarea problemelor care fac obiectul 
unor revendicări, în promovarea unor iniţiative legislative cu caracter economico-social, 
reconversia forţei de muncă etc. 

În acelaşi an a luat fiinţă Casa Socială a Constructorilor, în anul următor, 1998, Agenţia 
Naţională pentru Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere. Au mai fost 
înfiinţate Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate. 

De mare însemnătate a devenit Consiliul Economic şi Social (CES) - cea mai înaltă 
consacrare legală a tripartitismului care, aşa cum precizează Legea nr. 109/1997, este organism 
tripartit autonom, de interes public, constituit în scopul realizării dialogului social dintre Guvern, 
sindicate şi patronat, în scopul realizării unui climat de pace socială. Atribuţiile CES, domeniile 
în care are competenţe şi formele de exercitare a acestora, aşa cum sunt prevăzute în lege, 
corespund prevederilor Convenţiei nr. 144/1976 a OIM. 

Un element deosebit de important în buna funcţionare a organismelor tripartite în condiţiile 
existenţei mai multor structuri sindicale atât la nivelul unităţilor, cât şi la cel al ramurilor şi cel 
naţional a fost acceptarea şi legiferarea reprezentaţivităţii. 

Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă impune probarea aptitudinii de a 
reprezenta salariaţii, la orice nivel, criteriile de obţinere a reprezentativităţii fiind clar definite, iar 
constatarea îndeplinirii lor revenind instanţelor judecătoreşti. 
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În ultimii ani, structurile sindicale care au obţinut reprezentativitatea sunt: C.N.S.L.R.- 
FRĂŢIA, CNS CARTEL ALFA, Blocul Naţional Sindical (BNS), Confederaţia Sindicatelor 
Democratice din România (CSDR), şi Confederaţia Meridian. 

 
Cât costă „lupta de clasă“ 

 
- Greva mecanicilor de locomotiva (2005) 28 milioane de euro/20 zile 
- Greva de la British Airways (2005) 60 milioane de euro/2 zile 
- Greva comisarilor de la GF (2006) 1 milion de euro/zi 
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Tema II. Drepturile sindicale în contextul  
drepturilor fundamentale ale omului 

 
Subiectul 1: Drepturile fundamentale ale omului. 

 
Activitatea 1.  
Metoda: Braianstorming.  
Participanţii sunt rugaţi să răspundă la întrebarea: „Cum înţelegeţi noţiunea de     
drepturi fundamentale ale omului”? După audierea răspunsurilor şi discutarea opiniilor 
se va ajunge la o definiţie a acestei noţiuni. 

 
DEFINIŢIE:  
Drepturile fundamentale ale omului sunt acele drepturi care aparţin fiecărui individ – bărbat 

sau femeie, fată sau băiat, copil sau vârstnic – pur şi simplu pentru că acesta este o fiinţă umană. 
(Sursa??) 

 
ÎNTREBARE: Cum putem clasifica drepturile fundamentale ale omului după conţinutul 

şi modul  lor de exercitare? 
 
RĂSPUNS: În conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului putem 

vorbi despre 4 categorii principale de drepturi fundamentale: politice, economice, sociale, 
culturale. 

 
Activitatea 2.  
Metoda: Lucrul în grupuri.  
Cele trei grupe de lucru vor primi câte o fişăcu  o tabelă  în care vor fi înscrise diferite 

drepturi ale omului. 
Sarcină: 
Categorisirea drepturilor după criteriul politic, economic, social şi cultural în 

conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
 

Tabela 1 
 

Conţinutul dreptului Politic Social Cultural 
1.  dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.    
2.  sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele     
3.  nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane 

sau degradante. 
   

4. dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.    
5. egalitate în faţa legii, dreptul la o egală protecţie a legii.     
6. dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice împotriva actelor 

care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau 
lege. 

   

7. dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte ţări.    
8. dreptul la o cetăţenie.    
9. mama si copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că sunt    
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născuţi în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie 
socială. 

10. dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce 
priveşte învăţământul elementar şi general.  

   

11. dreptul de a se casatori şi de a întemeia o familie.     
12. dreptul la proprietate.    
13. dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi religie.    
14. dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării, libertatea de a căuta, de a primi şi de 

a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de 
stat. 

   

15. dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.     
16. dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie 

prin reprezentanţi liber aleşi.  
   

17. dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa.     
18. dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi 

satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului. 
   

19. dreptul la salariu egal pentru muncă egală.    
20. dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea 

intereselor sale. 
   

21. dreptul la odihna şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de muncă 
şi la concedii periodice plătite. 

   

22. dreptul la prezumţia nevinovăţiei.    
23. dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor 

unui stat. Orice persoana are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de a 
reveni în ţara sa. 

   

24. dreptul la securitatea socială.      
25. dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei 

sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi 
serviciile sociale necesare. 

   

26. dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau 
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor 
împrejurări independente de voinţa sa.  

   

27. învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi 
întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale.  

   

28. părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii 
lor minori. 

   

29. dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se 
bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific.  

   

30. dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare 
ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este. 

   

31. nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, 
în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onorii şi 
reputaţiei sale.  
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Suport teoretic:  
Repartizarea drepturilor fundamentale după categorii:  
 

 drepturi politice (Art. 3-21)  
 dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale. 
 sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. 
 nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane 

sau degradante. 
 dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică. 
 egalitate în faţa legii, dreptul la o egală protecţie a legii.  
 dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice împotriva actelor 

care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie 
sau lege. 

 dreptul la prezumţia nevinovăţiei. 
 nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia 

sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onorii şi 
reputaţiei sale.  

 dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul 
graniţelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv 
a sa, şi de a reveni în ţara sa. 

 dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte ţări. 
 dreptul la o cetăţenie. 
 dreptul de a se casatori şi de a întemeia o familie.  
 dreptul la proprietate. 
 dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi religie. 
 dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării, libertatea de a căuta, de a primi şi 

de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de 
frontierele de stat. 

 dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.  
 dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, 

fie prin reprezentanţi liber aleşi.  
 dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa.  

 
 

 drepturi economice (Art. 23-24) 
 dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi 

satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului. 
 dreptul la salariu egal pentru muncă egală. 
 dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea 

intereselor sale. 
 dreptul la odihna şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de 

muncă şi la concedii periodice plătite. 
 

 drepturi sociale (Art. 22-25) 
 dreptul la securitatea socială.   
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 dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi 
familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, 
precum şi serviciile sociale necesare;  

 dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe 
sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor 
împrejurări independente de voinţa sa.  

 mama si copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că 
sunt născuţi în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi 
protecţie socială. 

 
 drepturi culturale (Art. 26-27) 

 dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie să fie gratuit, cel puţin în ceea ce 
priveşte învăţământul elementar şi general. Învăţământul elementar trebuie să 
fie obligatoriu.  

 învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii 
umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile 
fundamentale.  

 părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii 
lor minori. 

 dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se 
bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui.  

 dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice 
lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este. 

 
Trăsături caracteristice drepturilor umane: 
 

 Drepturile umane sunt inalienabile, adică nu pot fi pierdute la fel cum nu poţi înceta 
a mai fi o fiinţă umană. 

 Drepturile umane sunt indivizibile, adică nu se poate nega un drept numai datorită 
faptului că cineva decide că este mai puţin important sau neesenţial. 

 Drepturile umane sunt interdependente, adică toate drepturile umane se 
completează unul pe altul constituind un cadru complementar. 

 
 
ÎNTREBARE: Care sunt actele naţionale şi internaţionale de bază ce consfinţesc 

drepturile fundamentale ale omului? 
 
Suport teoretic: 
 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului conţine cel mai înălţător apel la moralitate 

politică, adresat întregii umanităţi: “Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor 
membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul 
libertăţii şi păcii în lume, considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la 
acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane 
se vor bucura de libertatea cuvântului şi a convingerilor şi vor fi eliberate de teamă şi mizerie, a 
fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului, considerând că este esenţial ca 
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drepturile omului să fie protejate de un sistem de drept pentru ca omul să nu fie constrâns, ca 
mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei şi a asupririi” (Preambul, par. 1,2,3.). 

 
În încheierea preambulului se arată că “Adunarea Generală  proclamă prezenta Declaraţie 

Universală a Drepturilor Omului ca ideal comun către care trebuie să tindă toate popoarele şi 
toate naţiunile pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii, având în vedere 
permanent această declaraţie, să se străduiască, prin învăţătură şi educaţie, să dezvolte 
respectul pentru aceste drepturi si libertăţi şi să asigure, prin măsuri progresive de ordin 
naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă atât în cadrul 
statelor membre înseşi cât şi în teritoriile aflate sub jurisdicţia lor”. 

 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este documentul politic cel mai dezvoltat, mai 

substanţial şi mai complet, în raport cu declaraţiile de drepturi şi cu prevederile constituţionale 
care au precedat-o, ea reflectă o concepţie globală a drepturilor si libertăţilor. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cuprinde drepturile si libertăţile fundamentale 
pe care le poate pretinde orice cetăţean din lume. Declaraţia enunţă drepturile politice ale omului 
(art. 3-21) şi drepturile economice, sociale, culturale (art.22-27). Egalitatea oamenilor şi 
nediscriminarea în aplicarea drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale sunt enunţate în 
Declaraţie ca fiind principii de bază.  

În art. 28, Declaraţia Universală proclamă dreptul fiecărui om “la o ordine socială şi 
internaţională în care drepturile şi libertăţile enumerate în prezenta declaraţie să poată fi 
înfăptuite pe deplin”. Totodată, Declaraţia Universală precizează că omul are şi îndatoriri şi 
responsabilităţi faţă de comunitatea în care trăieşte. 

Declaraţia Universală a drepturilor omului are un caracter de recomandare pentru statele 
membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cum de altfel, prevede Carta ONU (art. 13 pct. 1). De 
aceea, ulterior s-a impus necesitatea ca prevederile Declaraţiei Universale să fie incluse în tratate 
internaţionale, în convenţii care să le transforme în obligaţii juridice, pentru statele participante 
la aceste acte. 

 
Carta Socială Europeană Revizuită regrupează într-un singur instrument Carta Socială 

Europeană din 1961, amendată prin Protocolul adiţional din 1988, care adaugă patru drepturi 
celor nouăsprezece garantate de Carta din 1961 şi se completează cu opt drepturi noi, în total 31 
drepturi. Aceste drepturi se referă la protecţia muncii (dreptul la muncă, dreptul la condiţii sigure 
de lucru, dreptul la o remunerare corectă şi nediscriminatorie, dreptul lucrătorilor de a se 
organiza, de a negocia colectiv, de a primi informaţii şi de a fi consultaţi, dreptul la protecţie 
pentru unele categorii de muncitori: copii şi adolescenţi, femei, persoane cu anumite handicapuri, 
muncitori migranţi), protecţia specială în afara locului de muncă (drepturi pentru copii şi 
adolescenţi, drepturi pentru mame, drepturi pentru familii, drepturi pentru persoane handicapate, 
drepturi pentru muncitorii migranţi şi familiile lor, drepturi pentru persoanele în etate) şi la 
protecţia socială pentru întreaga populaţie (dreptul la protecţia sănătăţii, dreptul la siguranţa 
socială şi la asistenţă medicală şi socială). 

 Carta Socială Europeană constituie un instrument legal cu un spectru foarte larg. Pentru 
statele-membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Carta 
reprezintă cel mai dinamic tratat care protejează drepturile în domeniul social. 
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Carta Europeană Socială reprezintă cel mai important document european care 
reglementează protecţia drepturilor sociale.  

 

       
 
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) este agenţia specializată a Naţiunilor Unite 

care caută să promoveze justiţia socială şi recunoaşterea internaţională a drepturilor omului şi 
drepturilor muncii. A fost fondată în 1919 şi este singura mare creaţie supravieţuitoare a 
Tratatului de la Versailles care a dus la apariţia Ligii Naţiunilor. Organizaţia Internaţională a 
Muncii a devenit prima agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în 1946. 

OIM formulează standardele internaţionale în domeniul muncii sub forma unor Convenţii şi 
Recomandări. Acestea stabilesc normele de bază ale dreptului muncii: libertatea asocierii, 
dreptul la organizare, negocierea colectivă, abolirea muncii forţate, egalitatea şanselor şi 
tratamentului şi alte standarde care reglementează întreg spectrul problemelor dreptului muncii. 

 Organizaţia Internaţionala a Muncii (OIM) acordă asistenţă tehnică, în principal, în 
domenii ca: 

pregătirea şi reabilitarea profesional/ocupaţională; 
politica angajărilor; 
managementul muncii; 
dreptul muncii; 
condiţii de muncă; 
dezvoltarea managementului; 
cooperare; 
securitate socială. 

 

Astfel şi-a imaginat 
caricaturistul unele aspecte  

ale respectării drepturilor 
salariaţilor. 
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Organizaţia Internaţionala a Muncii promovează dezvoltarea organizaţiilor independente ale 

angajaţilor şi asigură acestora servicii de pregatire şi asistenţă. În cadrul Naţiunilor Unite, OIM 
are o structură tripartită unica: angajaţii şi angajatorii participă, ca parteneri egali, alături de 
reprezentanţii guvernelor în cadrul organelor de conducere proprii. 

Dreptul sindical cel mai important, şi anume libertatea sindicală, a fost proclamat ca un 
postulat de bază al OIM şi înscris în Constituţia să încă din 1919. Preambulul Constituţiei OIM 
recunoaşte în mod expres libertatea sindicală ca o condiţie necesară pentru a ajunge la justiţia 
socială şi garantarea unei păci mondiale durabile.  

Declaraţia de la Philadelphia, integrată în Constituţia OIM în 1944, a reafirmat că acest 
principiu constituie unul dintre pilonii OIM. Această declaraţie subliniază în secţiunea I că 
“libertatea de expresie şi de asociere este o condiţie indispensabilă unui progres susţinut” şi, în 
secţiunea a III-a, că OIM are obligaţia solemnă “să sprijine punerea în aplicare în cadrul 
diferitelor naţiuni ale lumii programe proprii de realizat […] recunoaşterea efectivă a dreptului 
de negociere colectivă şi cooperarea patronilor şi a mîinii de lucru pentru ameliorarea continuă 
a organizării producţiei, ca şi colaborarea muncitorilor şi a patronilor în elaborarea şi 
aplicarea politicii sociale şi economice”. 

 
Convenţia nr. 87/1948 a OIM privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului 

sindical –  se aplică tuturor salariaţilor, fără nici o deosebire şi vizează următoarele obiective: 
a) recunoaşte dreptul de constituire a organizaţiilor şi de afiliere la acestea; 
b) permite salariaţilor să constituie liber o organizaţie, fără autorizaţie prealabilă; 

 

Îndemnul nostru ar 
următorul: 
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- protejează organizaţiile împotriva oricăror intervenţii ale autorităţilor publice, pentru a le 
permite să-şi alcătuiască statutul şi regulamentele de funcţionare, să-şi aleagă liber 
reprezentanţii, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-şi elaboreze programele, având toată 
libertatea pentru aceasta; 

- garantează că organizaţiile lucrătorilor nu fac obiectul dizolvării sau suspendării pe cale 
administrativă; 

- permite organizaţiilor salariaţilor să constituie federaţii şi confederaţii şi să se afilieze la 
organizaţii sindicale internaţionale; 

- permite organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor să dobîndească personalitate juridică 
(articolul 7) fără să facă obiectul restricţiilor care tind să limiteze aplicarea drepturilor şi 
garanţiilor sus-menţionate. 

Articolul 8 prevede că, în exercitarea drepturilor care le-au fost recunoscute prin convenţie, 
salariaţii şi organizaţiile lor trebuie să respecte legislaţia naţională. Dar paragraful 2 precizează 
că această legislaţie nu poate prejudicia şi nici nu poate fi aplicată în maniera în care poate 
prejudicia garanţiile prevăzute de convenţie. 

Convenţia nr. 98/1949 privind dreptul de organizare şi de negociere colectivă. Această 
convenţie are în vedere: 

- interzicerea actelor de discriminare sindicală în materie de angajare; 
- să asigure organizaţiilor salariaţilor o protecţie adecvată împotriva actelor de ingerinţă ale 

organizaţiilor patronale în formarea, funcţionarea şi administrarea acestora, prin mijloace directe 
sau prin intermediul membrilor sau agenţilor lor. Convenţia consideră în special ca act de 
ingerinţă orice măsură care tinde să provoace crearea unei organizaţii de salariaţi controlată de 
patron sau de o organizaţie patronală, sau să susţină organizaţiile salariaţilor prin mijloace 
financiare sau altfel, cu scopul de a plasa aceste organizaţii sub controlul patronului sau al unei 
organizaţii patronale. De asemenea, cum a fost deja indicat, legislaţia naţională trebuie să 
sancţioneze în mod expres actele de ingerinţă ale patronilor. 

- pentru asigurarea respectării dreptului de organizare şi aplicarea dispoziţiilor de mai sus, 
articolul 3 prevede că în caz de nevoie trebuie instituite organisme corespunzătoare condiţiilor 
naţionale; 

- să încurajeze şi să promoveze dezvoltarea şi utilizarea cît mai largă a procedurilor de 
negociere voluntară a contractelor între patroni şi organizaţiile patronale, pe de o parte, şi 
organizaţiile lucrătorilor, pe de altă parte. 

Convenţia nr. 135/1971 şi Recomandarea nr. 143 cu privire la reprezentanţii 
salariaţilor. Aceste două instrumente sunt destinate să protejeze reprezentanţii salariaţilor 
(numiţi sau aleşi de către sindicat, de către membrii de sindicat, sau aleşi de către salariaţii unei 
întreprinderi) împotriva tuturor măsurilor care le pot aduce prejudicii (cum ar fi concedierea) şi 
care este motivată de către calitatea sau activitatea lor de reprezentanţi ai salariaţilor, afilierea lor 
sindicală sau participarea lor la activităţi sindicale.  

În plus, Convenţia şi recomandarea prevăd că trebuie acordate facilităţi în întreprindere 
reprezentanţilor salariaţilor, pentru a le permite îndeplinirea rapidă şi eficientă a funcţiilor lor. 

Recomandarea nr. 143 enumeră diverse măsuri destinate să protejeze eficient reprezentanţii 
salariaţilor (între altele, definirea motivelor care pot justifica încetarea relaţiilor de muncă, 
necesitatea unei consultări, a unui aviz sau a unui acord al unui organism independent înainte să 
devină concedierea definitivă, procedura specială de recurs deschis reprezentanţilor salariaţilor 
care estimează că nu este justificată concedierea lor, prioritatea acordată la menţinerea pe post a 
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reprezentanţilor salariaţilor în cazul reducerii de personal). Această protecţie trebuie acordată nu 
numai reprezentanţilor în exerciţiu, ci şi salariaţilor care au candidat şi foştilor reprezentanţi. 

Convenţia nr. 154/1981 şi Recomandarea nr. 163 privind negocierea colectivă – 
completează dispoziţiile Convenţiei 98, încurajînd guvernele să favorizeze negocierile colective 
voluntare şi se aplică tuturor ramurilor de activitate. În accepţiunea convenţiei, noţiunea de 
„negociere colectivă” desemnează orice negociere care are loc între patroni şi salariaţi, direct sau 
prin intermediul sindicatelor, în scopul de a fixa condiţiile de muncă, de angajare şi de 
reglementare a relaţiilor dintre cele două părţi. 

 Convenţia prevede că măsurile luate de autorităţile publice pentru încurajarea şi 
promovarea dezvoltării negocierilor colective trebuie să facă obiectul consultărilor prealabile şi, 
de cîte ori este posibil, a acordurilor între puterea publică şi organizaţiile patronale şi ale 
salariaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Convenţia nr.151/1978 şi Recomandarea nr. 159 privind relaţiile de muncă în funcţiile 

publice. 
Aceste două instrumente tratează în special protecţia dreptului de organizare al 

funcţionarilor publici şi procedurile de determinare a condiţiilor de angajare în funcţiile publice. 
Convenţia conţine dispoziţii privitoare la protecţia împotriva actelor de discriminare care tind să 
atenteze la libertatea sindicală, dispoziţii analoge Convenţiei nr. 98. Ele prevăd că organizaţiile 
agenţilor publici trebuie să se bucure de o completă independenţă faţă de autorităţile publice şi 
beneficiază de o protecţie adecvată împotriva tuturor actelor de ingerinţă ale autorităţilor publice 
în formarea, funcţionarea şi administrarea lor. Ele prevăd, în acelaşi timp, facilităţi care trebuie 
acordate reprezentanţilor organizaţiilor recunoscute ale funcţionarilor publici, în aşa manieră 
încît să le permită îndeplinirea rapidă şi eficientă a funcţiunilor lor, atît în timpul orelor de 
muncă, cît şi în afara acestora. Totuşi, acordarea acestor facilităţi nu trebuie să împiedice 
funcţionarea eficientă a administraţiei sau serviciului interesat. 

 Aplicarea Convenţiei poate fi limitată în ceea ce priveşte forţele armate şi poliţia, legislaţia 
naţională putînd determina măsura în care garanţiile prevăzute de Convenţie se aplică şi acestor 
categorii (articolul 1, paragraful 3). 

Exploatarea „la negru” a  salariaţilor 
poate schimba teoria evoluţionistă  

în felul următor: 
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Subiectul 2: Drepturile sindicale 
 
Activitatea 1.  
 
Metode: Situaţie de problemă. Lucrul în grupuri. 
 

Participanţii sunte repartizaţi în trei grupuri de lucru. Fiecare grup primeşte câte o fişă 
în care sunt descrise situaţiile de problemă ce urmează a fi soluţionate. Fiecare grup 
primeşte de asemenea câte un complet de materiale cu extrase din legislaţia naţională şi 
internaţională privind drepturile sindicale. Fiecare grup va înscrie pe flippchart 
rezultatele examinării probemei şi le va comenta.  

  
Sarcina pentru grupul nr. 1 

 
Problema:  

Tânărul Ion a fost angajat la o întreprindere municipală ce prestează servicii de 
salubrizare. Perfectându-i-se actele de angajare, la secţia de cadre a întreprinderii i s-
a pus în faţă o fişă-tip de cere de afiliere la organizaţia sindicală, în care acesta urma 
doar să-şi înscrie numele, data şi să semneze Motivaţia celor de cadre: ”La noi toţi 
sunt membri de sindicat!” 

Sarcina:  
Daca aţi fi în preajmă şi vi s-ar solicita părarea, ce i-aţi sugera tânărului? Care sunt 
drepturilr şi libertăţile lui în raport cu organizaţia sindicală de la întreprindere? 

 
Sarcina pentru grupul nr. 2 

 
Problema: 
 Un grup de salariaţi au decis să se unească şi să formeze un sindicat al lucrătirlori din 

serviciile publice. La adunarea de constituire a sindicatuli a fost aprobat statutul, 
alese organele de conducere. Au fost perfectate şi celelalte acte necesare pentru 
înregistarea sindicatului şi obţinerea de către acesta a statutului de persoană juridică. 
Însă, când pachetul de acte necesare a fost prezentat la instanţa ce urma să legifereze 
existenţa sindicatului, liderilor li s-a cerut suplimentar încă un şir de documente. 
Aceste documente suplimentare nu se conţineau în prevederile Legii sindicatelor, ci 
într-un regulament al Ministerului de Justiţie. Organizatorilor sindicatului li s-a 
cerut,  de asemenea, constituirea şi înregistrarea în teritoriu a unor organizaţii 
primare, care urmau a desfăşura conferinţe cu alegerea delegaţilor la congresul de 
constituire a noului sindicat al lucrătorilor din serviciile publice. 

Sarcina: 
 Ce prevederi ale legislaţiei naţionale şi internaţionale referitoare la drepturile şi 

libertăţile sindicale colective au fost încălcate?     
 

Sarcina pentru grupul nr. 3. 
 
Problema: Sindicatul lucrătorilor din domeniul Educaţiei şi Ştiinţei s-a scindat în două. O 

parte din organizaţiile sindicale au format un sindical ramural, liderii căruia au 
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adoptat o poziţie colaboraţionistă faţă de  puterea de guvernământ, trădând interesele 
salariaţilor pa care îi reprezentau. Autorităţile publice locale, urmând unor dispoziţii 
date de factori de decizie organizau în teritoriu consfătuiri ale directorilor de şcoli, 
licee şi gimnazii, la care îi îndemnau să exercite presiuni şi „să asigure” trecerea 
organizaţiilor sindicale dintr-un sindicat în altul: din cel „în opoziţie” către cel loial 
puterii. În multe cazuri aceste tentative şi-au atins scopul. În unele şcoli s-a ajuns la 
formarea a câte două organizaţii sindicale paralele.   

 
Sarcina: Examinaţi situaţia descrisă şi depistaţi ce încălcări ale drepturilor şi libeertăţilor 

colective ale sindicatelor au fost încălcate. 
 
Suportul teoretic: 
 

Categorii de drepturi 
 
În doctrina de specialitate, drepturile prin care se concretizează libertatea sindicală, aşa cum 

ele sunt reglementate prin prevederile legale în vigoare,  au fost structurate în două categorii: 
 

1. Libertatea sindicală individuală. 
2. Libertatea sindicală colectivă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Libertatea sindicală individuală: 
 
• dreptul fiecărui individ de a se asocia liber în vederea constituirii unui sindicat sau de a 

adera la un sindicat deja constituit; 
• dreptul de a nu adera la un sindicat; 
• dreptul fiecărui membru al unui sindicat de a desfăşura orice formă de activitate sindicală 

şi de a participa la acţiuni sindicale (inclusiv la grevă) în cadrul organizaţiilor sindicale din care 
face parte; 

• dreptul fiecărui membru de sindicat de a fi ales şi de a alege organele de conducere ale 
organizaţiei sindicale din care face parte; 

Libertatea 
sindicală 

individuală 
 

Libertatea 
sindicală 
colectivă 

 

Zona  
de inter- 
ferenţă 
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• dreptul fiecărui membru de sindicat de a-i fi garantată libertatea sindicală, inclusiv prin 
interzicerea oricăror presiuni sau represalii de orice fel în legătură cu apartenenţa la un sindicat 
ori cu activitatea prestată.  

 
2. Libertatea sindicală colectivă: 
 
• dreptul fiecărui sindicat de a se asocia în uniuni sindicale, federaţii sau confederaţii, 

precum şi dreptul fiecărui sindicat de a nu se afilia la nici o altă formă de organizare sindicală; 
dreptul de a se retrage oricând din asemenea organizaţii; 

• dreptul oricărei organizaţii sindicale de a-şi elabora în mod liber statutele prin care să-şi 
stabilească modul de organizare, asociere şi gestiune, inclusiv dreptul de a-şi stabili propria 
disciplină sindicală, cu prevederea unor sancţiuni specifice; 

• dreptul oricărei organizaţii sindicale de a-şi stabili în mod liber activitatea şi programul 
de acţiuni; 

• dreptul organizaţiilor sindicale de a-şi alege în mod liber reprezentanţii sau  liderii. 
 
Pentru a garanta libera exercitare a drepturilor sindicale, prevederile legale în 

domeniu cuprind interdicţii exprese şi sancţiuni specifice cum sunt: 
 
• Autorităţilor publice le este interzisă orice intervenţie de natură a limita sau a împiedica 

exercitarea legală a drepturilor sindicale; 
• Este interzisă orice ingerinţă a patronilor sau organizaţiilor patronale,  exercitată direct 

sau prin reprezentanţi, în constituirea organizaţiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor; 
• Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în baza 

unor decizii ale administraţiei publice sau ale patronatelor; 
• O protecţie specială pe care prevederile legale o stabilesc se referă la liderii de sindicat şi 

vizează în special înlăturarea oricărei posibilităţi de represalii, ameninţări sau acţiuni de şantaj la 
adresa acestora.  

 
Se prevede: 
 protecţia reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului împotriva 

oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor; 
 contractele individuale de muncă ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale 

sindicatului nu pot înceta din dispoziţia angajatorului pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de 
îndeplinirea mandatului. Această protecţie se aplică atât pe întreaga perioadă a 
mandatului cât şi timp de 2 ani de zile după încetarea acestuia; 

 membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucrează nemijlocit în 
unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea cu până la 4 ore pe săptămână a 
programului de lucru pentru activităţi sindicale, fără afectarea drepturilor salariale. 
(Durata concretă a timpului de muncă rezervat acestei activităţi se stabileşte în 
contractul colectiv de muncă); 

 pe perioada în care persoana aleasa în organul de conducere este salarizată de sindicat, 
aceasta îşi păstrează funcţia şi locul de muncă avute anterior, precum şi vechimea în 
muncă, respectiv în specialitate; la revenirea pe postul deţinut anterior i se va asigura 
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un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în motive de 
continuitate în acel post. 

În vederea promovării şi apărării drepturilor membrilor de sindicat, organizaţiile sindicale 
au garantate legal următoarele mijloace de acţiune: 

• să transmită autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domenii de interes 
sindical (în domeniul relaţiilor de muncă); 

•   să negocieze şi să încheie contracte colective de muncă; 
• să declanşeze conflict de interese, în perioada negocierilor contractului colectiv de 

muncă, mergând până la organizarea grevei;   
• să primească de la angajatori sau de la organizaţiile patronale informaţiile necesare pentru 

negocierea contractelor colective de muncă, precum şi cele referitoare la constituirea şi folosirea 
fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, 
asigurărilor şi protecţiei sociale; 

• să fie consultate de angajator la întocmirea regulamentului intern; 
• să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural 

sau sportiv; 
• să fie consultate în cazul concedierilor colective şi să propună măsuri de evitare sau de 

diminuare a consecinţelor acestora. În acest sens angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţia 
organizaţiilor sindicale proiectul documentului de concediere elaborat. 

Legislaţia prevede că în vederea realizării scopurilor pentru care sunt constituite, 
organizaţiile sindicale au dreptul să recurgă la mijloace specifice de acţiune: negocierile, 
procedurile de soluţionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petiţia, protestul, 
mitingul, demonstraţia şi greva. 

 
Cadrul legislativ privind drepturile sindicale în România.  

1. Constituţia României. 
2. Legea sindicatelor. 
3. Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă  
4. Legea privind Consiliul Economic şi Social. 
5. Regulamentul  de organizare  a Consiliului Economic şi Social. 

 
Activitatea 2.  
Metoda: Vizionarea uni film şi discutarea lui în grup. 
 
În faţa participanţilor se va demonstra filmul de scurt metraj „Jos mâinile de pe sindicate!”  

Grupul nr. 1 
 

Problema:  Depistaţi şi descrieţi cauzele care au stat la baza scindării mişcării sindicale,  
       demonstrate în film. 

  
Grupul nr. 2 

Problema: Examinaţi şi evaluaţi metodele de luptă a sindicaliştilor cu fenomenul sciziunii. 
 

Grupul nr. 3 
Problema: Enumeraţi drepturile şi libertăţile sindicale încălcate în secvenţele demonstrate. 
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Activitatea  nr. 3 
 
Studiu de caz: Campania de protejare a drepturilor sidnicale „Jos mâine de pe 

sindicate!”Prezentare PPT în baza materialului factologic din activitatea organizaţiilor 
membre ale CSRM privind combaterea imixtiunii autorităţilor publice în activitatea 
sindicală. 

 

      
 

În baza experineţei acumulate de serviciul de RP ale CSRM în asigurarea 
informaţională a campaniei de apărare a drepturilor sindicale se va organiza o discuţie în 
grup cu concluziile de rigoare. 
 

Drepturile sindicale fundamentale 
 1. Dreptul salariaţilor, fără nici o deosebire, de a forma sindicate şi de a se afilia la un 

sindicat la liberă alegere, fără nici o autorizare prealabila; 
 2. Dreptul sindicatelor, fără sa fie supuse ingerinţelor din partea autorităţilor publice, de a-

şi elabora statutele şi regulamentele de funcţionare, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi 
organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programele de acţiune; 

 3. Dreptul sindicatelor să formeze federaţii sau confederaţii, să se afilieze la acestea sau la 
organizaţii sindicale internaţionale; 

 4. Dreptul sindicatelor la protecţie împotriva măsurilor administrative de dizolvare sau de 
suspendare; 

5. Dreptul sindicatelor la inviolabilitatea sediilor, a corespondenţei şi a convorbirilor 
telefonice; 

6. Dreptul salariaţilor la protecţie împotriva actelor de discriminare sindicală în materie de 
angajare; 

7. Dreptul sindicatelor la protecţie împotriva tuturor actelor de ingerinţă ale patronilor în 
crearea, funcţionarea şi gestiunea lor; 

8. Dreptul la protecţia fondurilor şi a averii sindicale împotriva oricărei  ingerinţe a 
autorităţilor publice; 

9. Dreptul sindicatelor la negociere colectivă a condiţiilor de angajare şi a tuturor  celorlalte 
chestiuni cu privire la condiţiile de viaţă ale salariaţilor; 

10. Dreptul sindicatelor de a-şi exercita activitatea în întreprindere sau în alte locuri de 
muncă;  

11. Dreptul sindicatelor de a participa la viaţa întreprinderii şi la viaţa economică în general; 
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12. Dreptul reprezentanţilor salariaţilor de a nu fi arestaţi sau închişi pentru motive legate de 
exercitarea drepturilor sindicale; 

13. Dreptul salariaţilor şi al sindicatelor lor de a face grevă, mijloc indispensabil pentru 
asigurarea promovării si apărării intereselor lor economice şi  sociale; 

14. Dreptul salariaţilor la educaţie şi la formare permanentă; 
15. Dreptul sindicatelor de a avea acces la mijloacele de comunicare şi difuzare. 
 
 

Activitatea 4  
 
 
Metoda: Braianstormig. Discuţii în grup. 
 
ÎNTREBARE: Care sunt principiile de bază ale mişcării sindicale? Comentaţi cum înţelegeţi 
aceste principii rapoartate la activitatea sindicatelor. 
 
 1. Independenţa faţă de: 

De partidele politice  
De stat  
De patroni  
De confesiunile religioase 

                                    Libertatea de a nu fi sancţionat  
pentru calitatea de membru de sindicat                              

                                                Libertatea de a se crea 
                                    Libertatea de a  adera si de a parasi un sindicat. 

 
2. Democratie directa: dreptul şi posibilitaea membrului de sindicat de a participa direct la 

activitsatea organizaţiei primare prin metodele stipulate în statutului. 
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Democratie indirectă (prin delegare)  
 
3. Solidaritate: posibilitatea de a susţine camarazii din alte organizaţii în lupta lor penru a-şi 
apăra    drepturil şi libertăţile. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliantul editat în toiul campaniei „Jos mâinile de pe 
sindicate!”  exprimă sugestiv situaţia creată în sânul mişcării 

sindicale din RM în anii 2002-2004 



 31 

Subiectul 3.  Mecanisme şi modalităţi de  exercitare 
        a drepturilor sindicatelor                 

Activitatea 1.  

Metoda: Braianstorming.  
ÎNTREBARE: Care, în opinia D-voastră, sunt mijloace de bază de apărare a drepturilor  

 şi libertăţilor salariaţilor şi ale sindicatelor? 
 
Suport teoretic:  
 
 Negociere, mediere, conciliere  
 Protest, miting, grevă, demonstraţie  
 Participarea la consiliile de administrare  
 Consultari şi negocieri cu guvernul  
 Infiinţarea de case de ajutor, bănci 
 Sprijinirea materială a membrilor  
      (prime, bilete de odihnă, remunerare în caz de grevă, etc) 
 Constituirea de fonduri de întrajutorare 
 Activitatea informaţională (editarea de materiale informative, ziare, broşuri, etc.) 
 Înfiinţarea de unităţi de ceretare, învăţământ, cultură, etc 
 Înfiintarea de unităţi economico-sociale, comerciale, sanatorial-curative. 
 

Parteneriatul social 
Principalul scop al parteneriatului social este obţinerea păcii sociale. Subiecţii 

parteneriatului social sunt: 
 sindicatele, care reprezintă salariaţii; 
 uniunile patronale care reprezintă interesele deţinătorii  mijloacelor de producere; 
 statul, care stabileşte regulile de joc, îndeplineşte funcţia de garant al respectării 

acordurilor încheiate, arbitru, şi, în unele cazuri (pentru lucrătorii din sfera bugetară 
etc.), patron. 

La nivel internaţional parteneriatul social este reflectat în activitatea Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (OIM), fondată în anul 1919 cu scopul realizării şi asigurării echilibrului 
dintre muncă, capital şi putere. 

 
Există cinci condiţii de bază pentru realizarea parteneriatului social: 

 dorinţa partenerilor sociali de a iniţia un dialog; 
 existenţa unor organizaţii puternice, independente  ale salariaţilor  şi patronilor, 

bazate pe disciplină şi democraţie internă; 
 cunoaşterea subiectelor tratativelor pentru participarea efectivă la procesul 

decizional; 
 existenţa bazei legislativ-normative; 
 încrederea reciprocă între partenerii sociali; 

 
Tripartitismul nu poate funcţiona efectiv fără economie de piaţă şi democraţie. 
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6.Funcţiile  tripartitismului 
De consultare.  
Spre exemplu, la nivel naţional poate funcţiona o comisie compusă din reprezentaţii a trei 

părţi sau un consiliu social-economic care elaborează politici publice privind dezvoltarea social-
economică. 

De negociere.  
Obţinerea acordului, compromisului, consensului la soluţionarea anumitor probleme de 

ordin social-economic. Tratativele serioase de obicei duc la cedări reciproce serioase. 
 
Mecanismul dialogului social are o structură cu mai multe nivele: 
 
Naţional 
Ramural 
Teritorial  
De unitate economică 
 

 
 
 
 

Contractul Colectiv de Muncă (CCM) – defineşte drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi 
angajatorilor intr-o companie, într-un sector economic sau la nivel naţional : 

 conditii de muncă 
 timp de muncă 
 salariu  
 bonusuri 
 zile libere etc  
 
Tipuri de CCM:  
 Contract Colectiv de Munca la nivel naţional (Încheiat între Guvern, patronate şi 

sindicate) 
 Contract Colectiv de Munca pe ramură – încheiat între reprezentanţii patronatului şi 

ai sindicatelor dintr-o ramură de activitate economică (federaţie, de ex: gaze, comert, 
etc.) 

 Contract Colectiv de Muncă la nivel de întreprindere/companie – încheiat între 
reprezentanţii sindicatului la nivelul companiei şi conducerea unităţii  



 33 

 
Atentie: Prevederile CCM sunt obligatorii şi minimale  pentru contractul individual de 

muncă.  
Nota bene! Chiar şi în cazul contractelor multianuale, este obligatorie negocierea 

colectivă anuală (salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi conditiile de muncă).  
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Subiectul 4. Monitorizarea respectării drepturilor sindicale. 
 

Desemnarea şi instruirea reprezentaţilor sindicaleor în domeniul drepturlor sindicale.  
 

Centrele sindicale naţionale-interramurale şi sindicatele trebuie să se gîndească la politicile 
şi strategiile lor de promovare şi apărare a drepturilor sindicale şi, în special, la răspunsul lor la 
încălcări. Confederaţia Internaţională a Sindicatelor cere de la afiliaţii săi sa fie numită o 
persoană în centrul naţional-interramural care să fie responsabilă pentru monitorizarea respectării 
acestor drepturi. În Confederaţie responsabil pentru monitorizarea respectării drepturilor 
sindicale la nivel naţional ar putea şeful  Direcţiei asistenţă juridică şi parteneriat social, care este 
şi conducătorul reţelei respective. 

 
Formarea reţelelor de monitorizare a drepturilor sindicate. 

(După exemplul reţelei CSRM) 
 
 Consiliul Confederaţiei Sindicatelor                           

din Republica Moldova 

Comitetul Executiv al CSRM 

Confederaţia 
Internaţională                    
a Sindicatelor   

S 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
U 
L 
 
D 
E 
 
R 
A 
M 
U 
R 
Ă 

S 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
U 
L 
 
D 
E 
 
R 
A 
M 
U 
R 
Ă 

Responsabil  
de monitorizarea 

respectării 
drepturilor sindicale 

Direcţia asistenţă juridică şi 
parteneriat social a CE al CSRM 

Organizaţia 
Internaţională                          

a Muncii   

Guvernul  
Republicii Moldova   

Consiliul  Teritorial interramural   
al sindicatelor  
(responsabil) 

Uniunile Globale 
ale Sindicatelor    

 
C 
S 
R 
T 
 

 
C 
S 
R 
T 
 

Responsabil  
de monitorizarea 

respectării drepturilor 
sindicale în CSRT 

Organizaţia primară  
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Responsabililor la nivel naţional le revin în special următoarele sarcini: 
Responsabilii pentru drepturi sindicale vor deveni figurile centrale în munca  legată de 

drepturi în cadrul organizatiei.  
• Aceştia trebuie să fie pregătiţi să dezvolte o bună înţelegere şi un adînc  angajament faţă 

de drepturile sindicale, ei trebuie să fie pregătiţi să lucreze cu formatorii, negociatorii, 
organizatorii, comitetele de femei şi tineret etc., pentru a se asigura că drepturile sindicale au 
devenit o parte integrantă a muncii de zi cu zi din confederaţie sau din sindicat.  

• Sarcina cheie este furnizarea de tot mai multe informaţii detaliate privind încalcarea 
drepturilor.  

• O sarcină extrem de importantă a unui coordonator de DREPTURI SINDICALE din 
centrul naţional este de a dezvolta o reţea în cadrul fiecărei organizaţii. Structura unor astfel de 
organisme trebuie sa fie aprobată de fiecare centru sindical respectiv. 

• Raportarea referitoare la drepturi implică o monitorizare constantă a situaţiei în ţară. 
Responsabilii pentru drepturi trebuie să fie pregatiţi să identifice şi să documenteze orice cazuri 
de încălcări şi să le comunice propriilor organizaţii şi către CIS.  

• Responsabilii pentru drepturi sunt încurajaţi să inainteze rapoarte despre toate  încălcările 
prin reţea. Pentru ca aceste rapoarte să fie de valoare, vor trebui să conţină detalii specifice după 
cum se cer în formularele standard. Detaliile sunt necesare mai ales dacă anumite cazuri vor 
beneficia de suport internaţional de solidaritate sau vor intra prin mecanismele internaţionale.  

• Conducătorii reţelei pentru drepturi pot primi şi alte responsabilităţi, precum sectorul 
drepturilor umane sau să lucreze la dezvoltarea politicilor şi strategiilor non-discriminatorii pe 
piaţa muncii şi la locul de muncă. Aceştia ar putea fi responsabili pentru campanii de sprijin de 
“acţiuni fulger” prin scrierea demersurilor. Scrierea de demersuri poate fi o tactica valoroasă în 
lupta pentru respectarea drepturilor sindicale.  

În cadrul federaţiilor este numită cîte o persoană la nivel de ramură sau teritorial care este 
responsabilă pentru monitorizarea respectării drepturilor în centrul sindical naţional ramural. 

Sarcinileresponsabililor pentru drepturi sindicale la nivel de ramură/local: 
• Trebuie să lucreze îndeaproape cu responsabilii pentru drepturi de la nivel naţional şi de 

asemenea cu formatorii, negociatorii, organizatorii, comitetele de femei şi tineret etc., pentru a se 
asigura că drepturile sindicale sunt o parte integrantă a muncii de zi cu zi din sindicat;   

• Sarcina cheie este colectarea de informaţii detaliate privind încalcarea drepturilor şi 
transmiterea lor către nivelul naţional;  

• Dezvoltarea unei reţele locale în acelaşi scop în fiecare ramură/teritoriu;  
• Monitorizarea situaţiei în ramura/teritoriul respectiv;  
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• Raportarea încălcării (folosirea formatului standard) – responsabilii pentru drepturi 
trebuie să fie pregătiţi să identifice şi să documenteze orice caz de încălcare şi să le comunice la 
nivelul naţional al Reţelei pentru drepturi.  

 
1. NIVEL LOCAL ŞI NAŢIONAL 
Aplicarea metodelor elaborate de centrul naţional sindical în comun cu sindicatele de 

ramură de influenţare asupra persoanelor şi organelor care s-au făcut vinovate de lezarea 
drepturilor sindicale.  

Colectarea de date în vederea completării formularelor tip ale CIS care urmează a fi 
înaintate organului sindical teritorial şi/sau ramural/naţional. 

Întocmirea şi expedierea apelului pentru încetarea imediată a acţiunilor ce violează 
drepturile sindicale. 

Iniţierea discuţiilor cu guvernul şi alte organe de stat pe marginea acţiunilor ce au avut loc. 
Discutarea, după caz, cu compania respectivă la nivel naţional sau internaţional  
Familiarizarea şi a altor sindicate din ţară despre cazul respectiv. 
Informarea, la necesitate, a organizaţiilor pentru drepturile omului care simpatizează cauza 

sindicală. 
Utilizarea mijloacelor mass-media şi a altor metode pentru a atenţiona opinia publică. 
Anunţarea Uniunii Globale Sindicale respective în cazul lezării drepturilor sindicatului 

afiliat. 
Expedierea referinţelor asupra cazului în adresa organizaţiei pentru apărarea în teritoriu a 

drepturilor omului. 
Anunţarea CIS şi OIM atunci cînd cazul vizează centrul sindical naţional.  
 
2. NIVEL INTERNAŢIONAL 
Completarea formularului tip care să includă informaţii despre eforturile depuse pe plan 

local pentru a combate încălcările drepturilor. Formularul urmează a fi înaintat organelor 
sindicale teritoriale, ramurale şi centrului naţional. 

Luarea deciziei vizînd necesitatea înaintării cazului către OIM îi aparţine centrului sindical 
naţional şi sindicatului de ramură. După caz, se va expedia o plîngere în adresa CIS şi OIM. 

Dacă este implicat un sindicat, se va contacta Uniunea Globală Sindicală respectivă. 
Acţiunile pe plan internaţional vor fi coordonate cu UGS şi CIS. 

Ce acţiuni se pot întreprinde în cazul incălcărilor drepturilor sindicale? 
Una din sarcinile principale ale responsabililor pentru drepturile sindicale este de a colecta 

şi furniza regulat informaţii cu privire la incalcarea drepturilor sindicale. Monitorizarea şi 
acumularea de informaţii dă organizaţiilor naţionale şi internaţionale argumente în plus în 
negocierea cu celelalte părţi. De asemenea, aduce cazul în faţa unui public mai larg şi sporeşte 
presiunea asupra patronului şi a guvernului. Distribuirea informaţiilor vă vor aduce aliaţi în plus 
atît în ţară cît şi în străinatate. Sindicaliştii care s-au confruntat cu aceeaşi situaţie v-ar putea da 
sfaturi şi în cazul companiilor multinaţionale, aţi putea primi sprijinul sindicaliştilor din aceeaşi 
companie/ţară.  

Informaţiile înseamna o mare putere, iar utilizarea lor efectiva poate schimba o situatie. 
Colectarea şi distribirea informaţiilor nu înseamnă doar o sarcină tehnică simpla, ci un avantaj 
politic care întăreşte organizaţiile noastre. 

Este important ca faptele să fie raportate cu claritate şi acurateţe. Pentru a aduce un ajutor în 
acest proces, Confederaţia Internaţională a Sindicatelor a elaborat un formular tip de 
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raport succint şi uşor de completat. Responsabilul ar trebui să-l completeze ori de cate ori 
centrul naţional sau un sindicat se confruntă cu incălcarea drepturilor sindicale. Raportul 
simplificat va uşura transferul de informaţii şi va da posibilitatea centrului naţional ori 
internaţional să-l includă în baza de date pentru incălcarea drepturilor sindicale.  

LA NIVEL NAŢIONAL 
Strîngeţi rapoartele şi datele despre incălcarea drepturilor sindicale din ţara 

dumneavoastra la nivel naţional, de ramură şi teritorial.  
Păstraţi datele sistematizate şi analizaţi-le (tipuri de încălcări, tipuri de răspunsuri 

sindicale etc.) cel puţin anual. 
Organizaţi seminare şi training cu experţi în raportare. 
Organizaţi cercetări şi studii în baza statisticilor legate de încalcarea drepturilor 

sindicale. 
Nu uitaţi să informaţi toţi afiliaţii din confederaţia dumneavoastră despre recentele 

încălcări ale drepturilor sindicale, în mod regulat (de exemplu la fiecare trei luni).  
Pregătiţi rapoarte anuale şi transmiteţi-le tuturor membrilor. 

Faceţi publice încălcările drepturilor sindicale.  Trimiteţi comunicate de presă, 
organizaţi raportarea în conferinţe de presă etc. 

 

 
 
Formularul tip al CIS pentru raportarea încălcărilor drepturilor sindicale are drept 

scop să-i ajute pe responsabilii pentru drepturi sindicale să adune informaţii complete despre 
încălcări. Aceste rapoarte standard pot fi trimise rapid altor organizaţii prin poştă, fax sau poştă 
electronică şi servesc drept material de referinţă în realizarea unui registru naţional referitor la 
încălcările drepturilor sindicale. Pentru simplitate, formularul de raportare cere o cantitate 
minimă de informaţii despre o încălcare, necesar pentru a înainta cazuri către OIM, către alte 
grupuri de drepturi şi către comunitatea sindicală internaţională.  

Ghid de completare a formularului de raport 
La prima vedere formularul poate să pară “tehnic”. Cu toate acestea, folosindu-l veţi furniza 

informaţii în mod sistematic şi structurat, ceea ce asigură utilizarea eficientă de către cei care se 
ocupă de abuzuri în cazul drepturilor umane şi sindicale.  

Cînd completaţi formularul vi se cere să completaţi cît de multe secţiuni puteţi, corect şi 
precis. Daca nu cunoaşteţi unele detalii (de exemplu, vîrsta victimei sau numele soţului/soţiei 
victimei), nu întîrziaţi raportul din această cauză: viteza e crucială, mai ales cînd este necesară o 
intervenţie rapidă, ca atunci cînd viaţa sau sănătatea cuiva este ameninţată şi este necesar un 
răspuns internaţional de solidaritate. 
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1. Identificarea expeditorului 
Cine face raportul? Numele şi adresa organizaţiei sindicale care furnizează materialul 

referitor la încălcarea drepturilor. 
2. Tipul conflictului 
Pe scurt, ce s-a întîmplat? Folosiţi doar cîteva cuvinte, cum ar fi „atacarea fizică a unei 

întruniri sindicale”, „uciderea unui reprezentant sindical”, sau „legislaţie care slăbeşte negocierea 
contractelor colective”. Poate fi vorba despre încălcarea drepturilor unui individ sau ale 
sindicatului.  

3. Data la care a inceput evenimentul  
Cînd a avut loc evenimentul? Cînd a început? Dacă a durat cîtva timp, cînd s-a încheiat? 
4. Locaţia evenimentului 
Unde a avut loc? Este esenţial ca locul să fie identificat în mod precis şi specific. Acest 

lucru include regiunea sau statul, oraşul, satul plus adresa sau locul exact (birourile unui sindicat, 
şcoala, fabrica, mina, plantaţie, casa, piaţa publica, trotuar etc). 

5. Descrierea evenimentului 
Ce s-a întamplat cu exactitate? Aici urmeaza nararea sau “povestea” evenimentului. 

Raportul trebuie să conţina o scurtă istorisire despre ce s-a întîmplat, de la început. Trebuie 
raportate numai faptele, nu opinii sau judecăţi. Evenimentele trebuie relatate (cu date) în ordinea 
în care s-au desfăşurat. Responsabilul trebuie să menţioneze rolul autorităţilor, al poliţiei, armatei 
sau guvernului (dacă este relevant) şi acuzaţiile specifice sau motivul declarat al încălcării 
drepturilor sindicale. 

6. Tipul victimei: individuală sau colectivă 
A fost implicat un singur individ sau un grup de oameni? Dacă un eveniment include 

mai multe persoane este adesea dificil să dai detalii specifice despre fiecare, dar trebuie furnizate 
maximum de detalii posibil. Indivizii trebuie identificaţi separat. Trebuie indicată ocupaţia 
fiecarei victime (de exemplu: agricultor, miner, funcţionar public, profesor) şi sindicatul, inclusiv 
funcţia din sindicat. Numele complet este esenţial şi dacă este posibil, vîrsta, sexul, numărul de 
dependenţi şi numele soţului/soţiei victimei.  

Nu toate victimele sunt individuale şi este posibilă încalcarea drepturilor şi în cazul unei 
victime colective, cum ar fi un sindicat.  

 Un exemplu îl constituie legislaţia care îi priveaza pe funcţionarii publici sau pe profesori 
să se organizeze în sindicate. În acest caz, daca este abolit de o astfel de lege, sindicatul 
funcţionarlor publici sau al profesorilor este “victima”. Responsabilii trebuie să identifice cu 
atenţie sindicatul sau alt grup cînd sunt încălcate drepturi colective.  

7. Identificarea persoanei responsabile de încalcarea drepturilor. Cine a facut-o?  
Poate fi un patron, poliţia, armata etc. Incercaţi să identificaţi total persoana şi/sau 

organizaţia responsabilă. 
8. Sursa de informare 
De unde vine informaţia? Poate fi vorba despre un martor ocular, un articol de presa, o 

sentinţă de tribunal, textul unei noi legi a muncii etc. 
9. Răspunsul  
Ce a facut sindicatul local în legătura cu încalcarea drepturilor? Sindicatul a protestat la 

adresa guvernului, a intrat în grevă, a contactat un grup naţional de drepturi umane sau alt grup? 
Plus: Ce aţi dori să facă CIS, Federaţiile din cadrul Uniunilor Globale (GUFs) şi 

comunitatea sindicală internaţională pentru a vă ajuta? Vreţi să contactăm OIM? Vreţi să 
începem o campanie de trimitere de scrisori către guvernul dumneavoastră sau către directorul 
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companiei internaţionale, prin care să protestăm faţa de încălcarea drepturilor? Dacă aveţi nevoie 
de scrisori de sprijin, cine trebuie să le primească? Daţi-ne adresele şi numerele de fax. Altceva? 

10. Alte remarce 
Mai este altceva ce aţi dori să raportaţi în legatură cu încalcarea drepturilor care nu a fost 

spus deja? Aici este locul pentru comentarii adiţionale sau informaţii despre care simţiţi că ne 
vor ajuta să vă susţinem în lupta împotriva încălcărilor drepturilor. 
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ANEXE 
1. Baza legislativă şi normativă 

a activităţii sindicatelor  
 
a) PRINCIPALELE INSTRUMENTE INTERNAŢIONALE 
PRIVIND DREPTURILE SINDICALE 
 

1.DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI 
(Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 217A(III) din 10 

decembrie 1948). 
ARTICOLUL 23 
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la  condiţii echitabile şi 

satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului. 
2. Toţi oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la salariu egal  pentru muncă egală. 
3. Orice om care munceşte are dreptul la o remunerare echitabilă şi  
satisfăcătoare care să-i asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu 

demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecţie socială. 
4. Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la 

sindicate pentru apărarea intereselor sale. 
 
2. PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE, 

SOCIALE ŞI CULTURALE 
(Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 

1966 prin Rezoluţia 2200A(XXI).   
ARTICOLUL 8 
1. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure: 
a) dreptul pe care îl are orice persoană, în vederea favorizării şi ocrotirii  intereselor sale 

economice, de a forma , împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia la un sindicat la 
alegerea sa, sub singura rezervă a regulilor stabilite de organizaţia interesată. Exercitarea acestui 
drept nu poate face obiectul altor restricţii decît cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri 
necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale sau al ordinii publice, ori 
pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora; 

b) dreptul pe care îl au sindicatele de a forma federaţii sau confederaţii  naţionale şi dreptul 
pe care îl au acestea din urmă de a forma organizaţii sindicale internaţionale şi dreptul de a se 
afilia la acestea; 

c) dreptul pe care îl au sindicatele de a-şi exercita liber activitatea, fără  alte limitări decît 
cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, în interesul 
securităţii naţionale sau al ordinii publice ori pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei ţări. 
 

2. PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE  
LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE 

(Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 
1966. Intrat în vigoare la 23 martie 1976, conform art.49, pentru toate dispoziţiile cu excepţia 
celor de la art.41; la 28 martie pentru dispoziţiile de la art.41). 
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ARTICOLUL 22 
4. Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a 

constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale. 
5. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decît restricţiilor prevăzute de lege şi care 

sunt necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice, 
al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile 
altora. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate 
şi al poliţiei să fie supusă unor restricţii legale. 

 
4. CONVENŢIA EUROPEANĂ 

PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE, 
AMENDATĂ PRIN PROTOCOALELE NR.3,5 ŞI 8 ŞI COMPLETATĂ PRIN 

PROTOCOLUL NR.2 
(Adoptată la Roma în 4 noiembrie 1950) 

 
ARTICOLUL 11 
1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere, 

inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea 
intereselor sale. 

 
5. CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ 

(Adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996). 
 

PARTEA A II-a 
ARTICOLUL 5 
DREPTUL SINDICAL 
 În vederea garantării sau promovării libertăţii lucrătorilor şi patronilor de a constitui 

organizaţii locale, naţionale sau internaţionale, pentru protecţia intereselor lor economice şi 
sociale şi de a adera la aceste organizaţii, Părţile se angajează ca legislaţia naţională să nu aducă 
atingere sau să fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei libertăţi. Măsura în care 
garanţiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica poliţiei va fi determinată de legislaţia sau 
reglementarea naţională. Principiul de aplicare a acestor garanţii membrilor forţelor armate şi 
măsura în care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt în mod egal determinate de 
legislaţia sau reglementarea naţională. 

 
ARTICOLUL 6 
DREPTUL DE NEGOCIERE COLECTIVĂ 
În vederea asigurării exercitării efective a dreptului de negociere colectivă, Părţile se 

angajează: 
1. să favorizeze consultarea pariteră între lucrători şi patroni; 
2. să promoveze, atunci cînd este necesar şi util, instituirea  

procedurilor de negociere voluntară între patroni sau organizaţiile patronale, pe de o parte, şi 
organizaţiile lucrătorilor, pe de altă parte, în vederea reglementării condiţiilor de muncă prin 
intermediul convenţiilor colective; 
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3. să favorizeze instituirea şi utilizarea procedurilor adecvate de conciliere şi arbitraj 
voluntar pentru reglementarea conflictelor de muncă; şi recunosc: 

4. dreptul lucrătorilor şi patronilor la acţiuni colective în caz de conflicte de interese, 
inclusiv dreptul la grevă, sub rezerva obligaţiilor care ar putea să rezulte din convenţiile colective 
în vigoare. 

 
b) CONVENŢIA OIM nr. 87 PRIVIND LIBERTATEA SINDICALĂ ŞI PROTECŢIA 

DREPTULUI SINDICAL* 
 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 
Convocată la San Francisco de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al 

Muncii, care s a reunit la 17 iunie 1948, în cea de a treizeci şi una sesiune, 
După ce a decis să adopte sub forma unei convenţii diverse propuneri referitoare la 

libertatea sindicală şi la protecţia dreptului sindical, problemă care formează cel de al şaptelea 
punct de pe ordinea de zi a sesiunii, 

Considerînd că Preambulul Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii enunţă, printre 
mijloacele ce fac posibilă ameliorarea condiţiei lucrătorilor şi să asigure pacea „afirmarea 
principiului libertăţii sindicale“, 

Considerînd că Declaraţia de la Philadelphia a proclamat din nou că „libertatea de expresie 
şi de asociere este o condiţie indispensabilă a unui progres susţinut“, 

Considerînd că Conferinţa internaţională a muncii, la cea de a treizecea sesiune, a adoptat în 
unanimitate principiile care trebuie să fie la baza reglementării internaţionale; 

Considerînd că Adunarea generală a Naţiunilor Unite, la cea de a doua sesiune, şi-a însuşit 
aceste principii şi a invitat Organizaţia Internaţională a Muncii să continue toate eforturile sale 
pentru ca să se poată adopta una sau mai multe convenţii internaţionale, adoptă, în cea de a noua 
zi a lunii iulie una mie nouă sute patruzeci şi opt, convenţia următoare, care va fi denumită 
Convenţia privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, 1948. 

 
PARTEA I 
LIBERTATEA SINDICALĂ  
 
ARTICOLUL 1 
Orice membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru care prezenta Convenţie este 

în vigoare se angajează să dea urmare dispoziţiilor următoare:  
 
ARTICOLUL 2 
Lucrătorii şi cei ce angajează, fără nici o deosebire de nici un fel, au dreptul, fără autorizaţie 

prealabilă, să constituie organizaţiile stabilite de ei înşişi, precum şi de a se afilia la aceste 
organizaţii, cu singura condiţie de a se conforma statutelor acestora.  

 
ARTICOLUL 3 
1. Organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează au dreptul de a elabora statutele lor şi 

regulamentele administrative, să aleagă în mod liber reprezentanţii lor, să organizeze gestiunea şi 
activitatea lor, să formuleze programele de acţiune. 

2. Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să limiteze acest 
drept sau să împiedice exerciţiul legal.  
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ARTICOLUL 4 
Organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează nu pot fi dizolvate sau suspendate pe cale 

administrativă.  
 
ARTICOLUL 5 
Organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează au dreptul să constituie federaţii şi 

confederaţii, precum şi de a se afilia la acestea şi orice organizaţie, federaţie sau confederaţie are 
dreptul de a se afilia la organizaţii internaţionale ale lucrătorilor sau ale celor ce angajează.  

ARTICOLUL 6 
Dispoziţiilor articolelor, 2, 3 şi 4 de mai sus se aplică federaţiilor şi confederaţiilor 

organizaţiilor lucrătorilor şi ale celor ce angajează.  
ARTICOLUL 7 
Dobîndirea personalităţii juridice de către organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează, 

federaţiile şi confederaţiile lor, nu pot fi subordonate unor condiţii de natură să pună în cauză 
aplicarea dispoziţiilor articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus.  

ARTICOLUL 8 
1. În exerciţiul drepturilor care le sunt recunoscute prin prezenta Convenţie, lucrătorii, cei 

ce angajează şi organizaţiile lor respective sunt ţinute, ca şi alte asemenea persoane sau 
colectivităţi organizate, să respecte legalitatea. 

2. Legislaţia naţională nu va atinge şi nici nu va fi aplicată de o manieră care să aducă 
atingere garanţiilor prevăzute de prezenta Convenţie.  

 
ARTICOLUL 9 
1. Măsura în care garanţiile prevăzute de prezenta Convenţie se vor aplica forţelor armate şi 

poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională. 
2. Conform principiilor stabilite prin paragraful 8 al articolului 19 al Constituţiei 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificarea acestei Convenţii de către un stat membru nu va 
trebui să fie considerară ca afectînd nici o lege, nici o sentinţă, nici un obicei sau acord deja 
existente care acordă membrilor forţelor armate şi poliţiei garanţii prevăzute de prezenta 
Convenţie.     

 
        ARTICOLUL 10 

În prezenta Convenţie, termenul de „organizaţie“ înseamnă orice organizaţie a lucrătorilor 
sau a celor ce angajează care are drept scop să promoveze şi să apere interesele lucrătorilor sau 
ale celor ce angajează. 

 
PARTEA A II-A 
PROTECŢIA DREPTULUI SINDICAL  
 
ARTICOLUL 11 
Orice membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru care prezenta Convenţie este 

în vigoare se angajează să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare în vederea asigurării, 
pentru lucrători şi cei ce angajează, liberului exerciţiu al dreptului sindical. 
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PARTEA A III-A 
MĂSURI DIVERSE  
 
ARTICOLUL 12 
1. În ceea ce priveşte teritoriile menţionate de articolul 35 din Constituţia Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii aşa cum a fost amendată prin Instrumentul de amendare al Constituţiei 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1946, cu excluderea teritoriilor vizate de paragrafele 4 şi 5 
din respectivul articol astfel amendat, orice membru al organizaţiei care ratifică prezenta 
Convenţie trebuie să comunice Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, o dată cu 
ratificarea sa, sau în cel mai scurt termen posibil după ratificare, o declaraţie, care să facă 
cunoscut: 

a) teritoriile pentru care se angajează că dispoziţiile Convenţiei vor fi aplicate fără 
modificare; 

b) teritoriile pentru care el se angajează că dispoziţiile Convenţiei vor fi aplicate cu 
modificări şi în ce constau respectivele modificări; 

c) teritoriile la care Convenţia este inaplicabilă şi, în acest caz, motivele pentru care este 
inaplicabilă; 

d) teritoriile pentru care şi-a rezervat hotărîrea. 
2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) din primul paragraf al prezentului articol 

vor fi considerate ca parte integrantă a ratificării şi vor avea efecte identice. 
3. Orice membru va putea renunţa printr-o nouă declaraţie la toate sau unele din rezervele 

conţinute în declaraţia sa anterioară, în virtutea alineatelor b), c) şi d) din paragraful 1 din 
prezentul articol. 

4. Orice membru va putea, în timpul perioadelor în cursul cărora prezenta Convenţie poate 
fi denunţată, conform dispoziţiilor articolului 16, să comunice Directorului general o nouă 
declaraţie modificînd în orice privinţă termenii oricărei declaraţii anterioare şi făcînd cunoscută 
situaţia în teritorii determinate.  

                                                       
ARTICOLUL 13 
1. Atunci cînd problemele tratate de prezenta Convenţie intră în cadrul competenţei proprii 

a autorităţilor unui teritoriu nemetropolitan, membru responsabil cu relaţiile internaţionale al 
acestui teritoriu, în acord cu guvernul respectivului teritoriu, va putea comunica Directorului 
general al Biroului Internaţional al Muncii o declaraţie de acceptare, în numele acestui teritoriu, a 
obligaţiilor prezentei Convenţii. 

2. O declaraţie de acceptare a obligaţiilor din prezenta Convenţie poate fi comunicată 
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii: 

a) de doi sau mai mulţi membri ai organizaţiei pentru un teritoriu plasat sub autoritatea lor 
comună; 

b) pentru orice autoritate internaţională responsabilă de administrarea unui teritoriu în 
virtutea dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite sau a oricărei alte dispoziţii în vigoare, cu privire la 
acel teritoriu. 

3. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii conform 
dispoziţiilor din paragrafele precedente ale prezentului articol trebuie să indice dacă dispoziţiile 
Convenţiei vor fi aplicate în teritoriu cu sau fără modificare; cînd declaraţiile demonstrează că 
dispoziţiile Convenţiei se aplică sub rezerva modificărilor, ea trebuie să specifice în ce constă 
respectivele modificări. 
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4. Membrul sau membrii sau autoritatea internaţională interesate vor putea să renunţe, în 
întregime sau parţial printr-o declaraţie ulterioară la dreptul de a invoca o modificare indicată într 
o declaraţie anterioară. 

5. Membrul sau membrii au autoritatea internaţională interesate vor putea, în timpul 
perioadelor în cursul cărora Convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului 16, 
comunică Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii o nouă declaraţie de 
modificare în orice altă privinţă a oricărei alte declaraţii anterioare, făcînd cunoscută situaţia în 
ce priveşte aplicarea acestei Convenţii. 

 
PARTEA A IV-A 
DISPOZIŢII FINALE  
 
ARTICOLUL 14 
Ratificările formale ale prezentei Convenţii vor fi comunicate Directorului general al 

Biroului Internaţional al Muncii şi prin el înregistrate.  
 
ARTICOLUL 15 
1. Prezenta Convenţie nu va lega decît membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror 

ratificare a fost înregistrată de către Directorul general. 
2. Ea va intra în vigoare douăsprezece luni după ce ratificările a doi membri vor fi fost 

înregistrate de către Directorul general. 
3. În continuare, această Convenţie va intra în vigoare pentru fiecare membru după 

douăsprezece luni de la data la care ratificarea a fost înregistrată.  
 
ARTICOLUL 16 
1. Orice membru care a ratificat prezenta Convenţie o poate denunţa la expirarea unei 

perioade de 10 ani după data intrării în vigoare iniţială a Convenţiei, printr- un act comunicat 
Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de el. Denunţarea nu va 
avea efect decît după un an de la înregistrare. 

2. Orice membru care a ratificat prezenta Convenţie care, într -un termen de un an după 
expirarea perioadei de zece ani menţionată la paragraful precedent, nu se va folosi de 
posibilitatea denunţării prevăzute de prezentul articol, va fi legat pentru o nouă perioadă de zece 
ani şi, în continuare, va putea denunţa prezenta Convenţie la expirarea fiecărei perioade de zece 
ani în condiţiile prevăzute în prezentul articol.  

 
ARTICOLUL 17 
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor membrilor 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor, declaraţiilor şi denunţărilor 
care îi vor fi comunicate de către membrii organizaţiei. 

2. Notificînd membrilor organizaţiei înregistrarea celei de a doua ratificări care îi va fi 
comunicată, Directorul general va atrage atenţia membrilor organizaţiei asupra datei la care 
prezenta Convenţie va intra în vigoare.  

 
ARTICOLUL 18 
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica Secretarului general al 

Naţiunilor Unite în vederea înregistrării, conform articolului 102 al Cartei Organizaţiei 
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Naţiunilor Unite, informaţii complete în legătură cu toate ratificările, toate declaraţiile şi toate 
actele de denunţare pe care le-a înregistrat conform articolelor precedente.  

 
ARTICOLUL 19 
De fiecare dată cînd va considera necesar, Consiliul de Administraţie al Biroului 

Internaţional al Muncii va prezenta Conferinţei generale un raport asupra aplicării prezentei 
Convenţii şi va examina dacă este cazul să înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei problema 
revizuirii sale totale sau parţiale.  

 
ARTICOLUL 20 
1. În cazul în care Conferinţa ar adopta o nouă convenţie avînd ca obiect revizuirea totală 

sau parţială a prezentei Convenţii şi dacă noua Convenţie nu dispune altfel: 
a) ratificarea de către un membru al noii convenţii de revizuire va antrena de plin drept, în 

ciuda articolului 16 de mai sus, denunţarea imediată a prezentei Convenţii sub rezerva că noua 
convenţie de revizuire să fie intrată în vigoare; 

b) începînd de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta Convenţie va 
înceta să mai fie deschisă pentru ratificare de către membri. 

2. Prezenta Convenţie va rămîne în orice caz în vigoare în forma şi conţinutul său pentru 
membrii care au ratificat o şi care nu ratifică convenţia de revizuire.  

 
ARTICOLUL 21 
Versiunile franceză şi engleză ale prezentei Convenţii sunt egal autentice. 
 
c) CONVENŢIA OIM nr. 98  
PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR DE DREPT DE           

ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE COLECTIVĂ* 
 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 
Convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al 

Muncii, care s-a reunit la 8 iunie 1949, în cea de a treizeci şi doua sesiune; 
După ce a decis să adopte diverse propuneri referitoare la aplicarea principiilor de drept de 

organizare şi de negociere colectivă, chestiune care constituie cel de al patrulea punct de pe 
ordinea de zi a sesiunii; 

După ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale, adoptă, în 
această primă zi a lunii iulie o mie nouă sute patruzeci şi nouă, Convenţia care urmează, 
denumită Convenţia asupra dreptului de organizare şi de negociere colectivă, 1949;  

 
ARTICOLUL 1 
1. Lucrătorii trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva tuturor actelor de 

discriminare ce tind să aducă atingere libertăţii sindicale în materie de angajare. 
2. O asemenea protecţie trebuie să se aplice în special în ce priveşte actele care au drept 

scop: 
a) de a subordona angajarea unui lucrător condiţiei de a nu se afilia la un sindicat sau să 

înceteze să facă parte dintr-un sindicat; 
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b) să concedieze un lucrător sau să-l persecute prin orice alte mijloace, pe motivul afilierii 
sale sindicale sau a participării la activităţi sindicale în afara orelor de muncă sau, cu 
consimţămîntul celui care angajează, în timpul orelor de muncă.  

 
ARTICOLUL 2 
1. Organizaţiile lucrătorilor şi ale celor ce angajează trebuie să beneficieze de o protecţie 

corespunzătoare contra tuturor actelor de amestec ale unora faţă de alţii, fie direct, fie prin 
agenţii lor sau membrii, în formarea, funcţionarea şi administrarea lor. 

2. Sunt, în special, asimilate actelor de amestec în sensul prezentului articol măsurile ce tind 
să provoace crearea de organizaţii ale lucrătorilor dominate de cel ce angajează sau o organizaţie 
a celor ce angajează, sau să susţină organizaţii ale lucrătorilor prin mijloace financiare sau în alt 
fel, în scopul plasării acestor organizaţii sub controlul celui ce angajează sau al unei organizaţii a 
celor ce angajează.  

 
ARTICOLUL 3 
Organizaţii corespunzătoare condiţiilor naţionale trebuie, dacă este necesar, să fie 

constituite pentru a asigura respectul dreptului de organizare definit prin articolele precedente.  
 
ARTICOLUL 4 
Măsuri corespunzătoare condiţiilor naţionale trebuie, dacă este necesar, să fie luate pentru a 

încuraja şi promova dezvoltarea şi utilizarea cea mai largă a procedurilor de negociere voluntară 
a convenţiilor colective între cei ce angajează şi organizaţiile celor ce angajează, pe de o parte, şi 
organizaţiile lucrătorilor pe de altă parte, în vederea reglementării prin acest mijloc a condiţiilor 
de angajare.  

 
ARTICOLUL 5 
1. Măsura în care garanţiile prevăzute de prezenta Convenţie se vor aplica forţelor armate 

sau poliţiei va fi determinată de legislaţia naţională. 
2. Conform principiilor stabilite prin paragraful 8 al articolului 1 al Constituţiei Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii, notificarea acestei Convenţii de către un membru nu va trebui 
considerată ca afectînd vreo lege, sentinţă, obicei sau orice acord deja existent care acordă 
membrilor forţelor armate şi ai poliţiei garanţiile prevăzute de prezenta Convenţie.  

 
ARTICOLUL 6 
Prezenta Convenţie nu se ocupă de situaţia funcţionarilor publici şi nu va putea, în nici un 

fel, să fie interpretată ca aducînd prejudicii drepturilor lor sau statutului lor. 
 
ARTICOLUL 7 
Ratificările formale ale prezentei Convenţii vor fi comunicate Directorului general al 

Biroului Internaţional al Muncii şi prin el înregistrate.  
 
ARTICOLUL 8 
1. Prezenta Convenţie nu va lega decît membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror 

ratificare va fi înregistrată de Directorul general. 
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2. Ea va intra în vigoare în douăsprezece luni după ce ratificările a doi membri vor fi 
înregistrate de către Directorul general. 

3. În continuare, această Convenţie va intra în vigoare pentru fiecare membru în 
douăsprezece luni de la data la care ratificarea va fi înregistrată.  

 
ARTICOLUL 9 
1. Declaraţiile care vor fi comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al 

Muncii, conform paragrafului 2 al articolului 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, vor face cunoscut: 

a) teritoriile pentru care membrul interesat se angajează ca dispoziţiile Convenţiei să fie 
aplicate fără modificare; 

b) teritoriile pentru care se angajează ca dispoziţiile Convenţiei să fie aplicate cu modificări, 
şi în ce consistă modificările respective; 

c) teritoriile la care Convenţia este inaplicabilă şi, în aceste cazuri, motivele pentru care ea 
este inaplicabilă; 

d) teritoriile pentru care el îşi rezervă hotărîrea sa, aşteptînd un examen mai aprofundat al 
situaţiei faţă de respectivele teritorii. 

2. Angajamentele menţionate la alineatele a) şi b) din primul paragraf al prezentului articol 
vor fi considerate ca părţi integrante ale ratificării şi vor avea efecte identice. 

3. Orice membru va putea renunţa printr-o nouă declaraţie la toate sau la unele din rezervele 
conţinute în declaraţia sa anterioară, în virtutea alineatelor b), c) şi d) din primul paragraf al 
prezentului articol. 

4. Orice membru va putea, în timpul perioadelor în care prezenta Convenţie poate fi 
denunţată conform dispoziţiilor articolului 11, comunica Directorului general o nouă declaraţie 
de modificare în orice fel a termenilor unei declaraţii anterioare şi să facă cunoscută situaţia în 
teritorii determinate. 

 
ARTICOLUL 10 
1. Declaraţiile comunicate Directorului general al Biroului Internaţional al Muncii conform 

paragrafelor 4 şi 5 din articolul 35 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii trebuie să 
indice dacă dispoziţiile Convenţiei vor fi aplicate în teritoriu cu sau fără modificări; atunci cînd 
declaraţia arată că dispoziţiile Convenţiei se aplică sub rezerva modificărilor, ea trebuie să 
specifice în ce consistă modificările respective. 

2. Membrul sau membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea renunţa în 
totalitate sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară, la dreptul de a invoca o modificare indicată 
într-o declaraţie anterioară. 

3. Membrul sau membrii sau autoritatea internaţională interesată vor putea în timpul 
perioadei în care Convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului 11, comunica 
Directorului general o nouă declaraţie de modificare în orice privinţă a termenilor unei declaraţii 
anterioare şi să facă cunoscută situaţia în ce priveşte aplicarea acestei Convenţii.  

 
 d) CONVENŢIA OIM nr. 135 PRIVIND PROTECŢIA    
 REPREZENTANŢILOR  LUCRĂTORILOR  ÎN  CADRUL   
 ÎNTREPRINDERII  ŞI  FACILITĂŢILE  DE  ACORDAT   
 ACESTORA*  
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Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii , 
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului 
Internaţional al Muncii, unde s-a reunit la 2 iunie 1971, în cea de a cincizeci şi şasea 

sesiune, 
Notificînd dispoziţiile Convenţiei asupra dreptului de organizare şi de negociere colectivă, 

1949, care protejează lucrătorii contra oricăror acte de discriminare ce tind să afecteze libertatea 
sindicală în materie de muncă, 

Considerînd că este de dorit să adopte dispoziţii complementare în ceea ce priveşte 
reprezentanţii lucrătorilor, 

După ce a decis să adopte diverse propuneri referitoare la protecţia reprezentanţilor 
lucrătorilor în întreprinderi şi la înlesnirile ce ar urma să le fie acordate, problemă care constituie 
cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi a  sesiunii, 

După ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale, 
Adoptă , în această zi de douăzeci şi trei iunie o mie nouă sute şaptezeci şi unu, Convenţia 

care urmează, care va fi denumită Convenţie privind reprezentanţii lucrătorilor, 1971: 
 
ARTICOLUL 1 
Reprezentanţii lucrătorilor din întreprindere trebuie să beneficieze de o protecţie eficace 

contra tuturor măsurilor care ar putea să le aducă prejudicii, inclusiv concedierea şi activitatea lor 
de reprezentanţi ai lucrătorilor, afilierea lor sindicală sau participarea lor la activităţi sindicale, în 
măsura în care acţionează conform legilor, convenţiilor colective sau alte angajamente 
convenţionale în vigoare. 

 
ARTICOLUL 2 
1. În întreprinderi, reprezentanţii lucrătorilor vor avea facilităţi care să le permită să 

îndeplinească în mod rapid şi eficace funcţiunile lor. 
2.  În această privinţă, se va ţine seama de caracteristicile relaţiilor profesionale ce 

prevalează în ţară, precum şi de nevoile, importanţa şi posibilităţile întreprinderii în cauză. 
3. Acordarea acestor facilităţi nu trebuie să împiedice funcţionarea eficace a întreprinderii în 

cauză. 
 
ARTICOLUL 3 
În înţelesul prezentei Convenţii, termenii „reprezentanţi ai lucrătorilor” desemnează 

persoane recunoscute de legislaţie sau de practica naţională, fie că sunt: 
a) reprezentanţi sindicali, şi anume reprezentanţi numiţi sau aleşi de sindicate sau membri ai 

sindicatelor; 
b) sau reprezentanţi aleşi, şi anume reprezentanţi aleşi în mod liber de lucrătorii din 

întreprinderi, potrivit dispoziţiilor legislaţiei naţionale sau convenţiilor colective şi a căror 
funcţiuni nu se întind la activităţi care sunt recunoscute în ţările în cauză ca referindu-se la 
prerogative exclusive de sindicate. 

 
ARTICOLUL 4 
Legislaţia naţională, convenţiile colective, sentinţele arbitrale, sau deciziile judiciare vor 

putea determina tipul sau tipurile de reprezentanţi ai lucrătorilor care trebuie să aibă dreptul la 
protecţie şi facilităţile vizate de prezenta Convenţie. 
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ARTICOLUL 5 
Atunci cînd înt-o întreprindere există atît reprezentanţi sindicali, cît şi reprezentanţi aleşi, 

vor fi luate măsuri pentru a garanta că prezenţa reprezentanţilor aleşi nu poate duce la 
diminuarea situaţiei sindicatelor interesate sau a reprezentanţilor lor şi pentru a încuraja 
cooperarea asupra tuturor chestiunilor pertinente, între reprezentanţii aleşi, pe de o parte, şi 
sindicatele interesate şi reprezentanţii lor, pe de altă parte. 

 
ARTICOLUL 6 
Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei va putea fi asigurată pe calea legislaţiei naţionale, a 

convenţiilor colective sau în orice altă manieră care ar fi conformă cu  practica naţională. 
ARTICOLUL 7 
Ratificările formale ale prezentei Convenţii vor fi comunicate Directorului 
general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrate de el. 
 
ARTICOLUL 8 
1. Prezenta Convenţie nu va lega decît membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror 

ratificare a fost înregistrată de Directorul general. 
2. Ea va intra în vigoare în douăsprezece luni după ce ratificările a doi membri vor fi 

înregistrate de Directorul general. 
3. În continuare, această Convenţie va intra în vigoare pentru fiecare membru în 

douăsprezece luni după data la care a fost înregistrată ratificarea sa. 
 

 e) CONVENŢIA NR. 151  PRIVIND PROTECŢIA DREPTULUI DE 
ORGANIZARE ŞI PROCEDURILE DE DETERMINARE A CONDIŢIILOR DE 
ANGAJARE ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ 

 
Conferinţa generală a Organizaţiei internaţionale a Muncii,  
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului  
Internaţional al Muncii, şi reunindu-se aici la 7 iunie 1978, în cea de-a şasezeci şi patra sa 

sesiune; 
Luînd notă de dispoziţiile convenţiei privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului 

sindical, 1948, ale convenţiei privind dreptul de organizare şi de negociere colectivă, 1949, şi ale 
convenţiei şi recomandării privind reprezentanţii lucrătorilor, 1971; 

Reamintind că convenţia privind dreptul de organizare şi de negociere  colectivă, 1949, nu 
vizează anumite categorii de agenţi publici şi că convenţia şi recomandarea privind reprezentanţii 
lucrătorilor, 1971, se aplică reprezentanţilor lucrătorilor din întreprindere; 

Luînd notă de expansiunea considerabilă a activităţilor din funcţia publică în multe ţări şi 
necesitatea unor raporturi de muncă sănătoase între autorităţile publice şi organizaţiile agenţilor 
publici; 

Constatînd marea diversitate de sisteme politice, sociale şi economice ale statelor membre 
precum şi aceea a practicilor acestora (de exemplu,  în ceea ce priveşte funcţiile respective ale 
autorităţilor centrale şi locale, acelea ale autorităţilor federale, ale statelor federale şi ale 
provinciilor, şi acelea ale întreprinderilor care sunt proprietate publică şi ale diferitelor tipuri de 
organisme publice autonome sau semiautonome, sau în ceea ce priveşte natura raporturilor de 
muncă); 
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Ţinînd cont de problemele speciale pe care le pun delimitarea cîmpului de aplicare a unui 
instrument internaţional şi adoptarea definiţiilor în înţelesul acestui instrument, în virtutea 
diferenţelor existente în numeroase ţări între angajarea în sectorul public şi sectorul privat, 
precum şi de dificultăţile de interpretare care au apărut cu privire la aplicarea pentru funcţionarii 
publici a dispoziţiilor pertinente ale convenţiei privind dreptul de organizare şi de negociere 
colectivă, 1949, şi de observaţiile pe care organele de control ale OIM le-au făcut remarcate în 
diverse ocazii că anumite guverne au aplicat aceste dispoziţii de o manieră care exclude largi 
grupuri de agenţi publici din cîmpul de aplicare al acestei convenţii; 

După ce a decis să adopte diversele propuneri relative la libertatea sindicală şi la procedurile 
de determinare a condiţiilor de angajare în funcţia publică, problemă care constituie al cincilea 
punct al ordinii de zi a sesiunii; 

După ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale, adoptă, în 
această a douăzeci şi şaptea zi de iunie 1978, convenţia ce urmează, care va fi denumită 
Convenţia privind raporturile de muncă în funcţia publică, 1978. 

 
PARTEA I. CÎMP DE APLICARE SI DEFINITII 
 
Articolul 1 
1.  Prezenta convenţie se aplică tuturor persoanelor angajate de autorităţile publice, în 

măsura în care dispoziţii mai favorabile ale altor convenţii internaţionale ale muncii nu le sunt 
aplicabile. 

2.  Măsura în care garanţiile prevăzute de prezenta convenţie se vor aplica agenţilor de nivel 
ridicat ale căror funcţii sunt în mod normal considerate ca avînd legătură cu formularea 
politicilor de urmărit sau cu responsabilităţi de conducere sau agenţilor ale căror responsabilităţi 
au un caracter foarte confidenţial este determinată de legislaţia naţională. 

3.  Măsura în care garanţiile prevăzute prin prezenta convenţie se aplică forţelor armate şi 
poliţiei este determinată de legislaţia naţională. 

 
Articolul 2 
În înţelesul prezentei convenţii, expresia “agent public” desemnează orice persoană căreia i 

se aplică această convenţie conform articolului său 1. 
Articolul 3 
În înţelesul prezentei convenţii, expresia “organizaţie a agenţilor publici” desemnează orice 

organizaţie, oricare ar fi componenţa sa, avînd drept scop promovarea şi apărarea intereselor 
agenţilor publici. 

 
PARTEA II. PROTECTIA DREPTULUI DE ORGANIZARE 
 
Articolul 4 
1. Agenţii publici trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror acte de 

discriminare care tind să prejudicieze libertatea sindicală în materie de angajare. 
2. O astfel de protecţie trebuie îndeosebi să se aplice în ceea ce priveşte actele avînd drept 

scop: 
a) subordonarea angajării unui agent public condiţiei de a nu se afilia la o organizaţie a 

agenţilor publici sau de a înceta să facă parte dintr-o astfel de organizaţie; 



 52 

b) concedierea unui agent public sau prejudicierea acestuia prin orice alte mijloace, ca 
urmare a afilierii acestuia la o organizaţie a agenţilor publici sau a participării acestuia la 
activităţile normale ale unei astfel de organizaţii. 

 
Articolul 5 
1. Organizaţiile agenţilor publici trebuie să se bucure de o completă independenţă faţă de 

autorităţile publice. 
2. Organizaţiile agenţilor publici trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva 

oricăror acte de ingerinţă a autorităţilor publice în formarea, funcţionarea şi administrarea 
acestora. 

3. Sunt asimilate îndeosebi actelor de ingerinţă, în sensul prezentului articol, măsuri care 
tind să promoveze crearea de organizaţii ale agenţilor publici dominate de o autoritate publică, 
sau să susţină organizaţii ale agenţilor publici prin mijloace financiare sau altfel, cu intenţia de a 
plasa aceste organizaţii sub controlul unei autorităţi publice. 

 
PARTEA III. FACILITĂŢI  CARE TREBUIE ACORDATE ORGANIZAŢIILOR 

AGENŢILOR PUBLICI 
 
Articolul 6 
1. Trebuie acordate facilităţi reprezentanţilor organizaţiilor agenţilor publici recunoscuţi, de 

manieră a le permite îndeplinirea rapidă şi eficientă a funcţiilor acestora atît în timpul orelor de 
lucru cît şi în afara acestuia. 

2. Acordarea unor astfel de facilităţi nu trebuie să împiedice funcţionarea eficientă a 
administraţiei sau a serviciului interesat. 

3. Natura şi întinderea acestor facilităţi trebuie determinate conform metodelor menţionate 
în articolul 7 al prezentei convenţii sau prin orice alte mijloace adecvate. 

 
PARTEA IV. PROCEDURI DE DETERMINARE     

  A CONDIŢIILOR DE ANGAJARE 
Articolul 7 
Trebuie luate, dacă este necesar, măsuri adecvate condiţiilor naţionale pentru încurajarea şi 

promovarea dezvoltării şi utilizării pe cît de larg posibile a procedurilor care permit negocierea 
condiţiilor de angajare între autorităţile publice interesate şi organizaţiile agenţilor publici, sau a 
oricărei alte metode care permite reprezentanţilor agenţilor publici să participe la determinarea 
condiţiilor respective. 

PARTEA V. REGLEMENTAREA DIFERENDELOR 
Articolul 8 
Reglementarea diferendelor care apar cu privire la determinarea condiţiilor de angajare va fi 

căutată, de o manieră adecvată condiţiilor naţionale, pe cale de negociere între părţi sau printr-o 
procedură care dă garanţii de independenţă şi imparţialitate, aşa cum este medierea, concilierea 
sau arbitrajul, instituită astfel încît să inspire încredere părţilor interesate. 

PARTEA VI. DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE 
Articolul 9 
Agenţii publici trebuie să beneficieze, ca şi ceilalţi lucrători, de drepturile civile şi politice 

care sunt esenţiale exercitării normale a libertăţii sindicale, sub singura rezervă a obligaţiilor care 
ţin de statutul acestora şi de natura funcţiilor pe care le exercită. 
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f) RECOMANDAREA NR. 159  PRIVIND PROCEDURILE DE DETERMINARE A 
CONDIŢIILOR DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ 

Conferinţa generală a Organizaţiei internaţionale a Muncii, 
Convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, 

şi reunindu-se aici la 7 iunie 1978, în cea de-a şasezeci şi patra sa sesiune; 
După ce a decis să adopte diversele propuneri relative la libertatea sindicală şi la 

procedurile de determinare a condiţiilor de angajare în funcţia publică, problemă care constituie 
al cincilea punct al ordinii de zi a sesiunii; 

După ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei recomandări care completează 
convenţia privind raporturile de muncă în funcţia publică, 1978, adoptă, în această a douăzeci şi 
şaptea zi de iunie 1978, recomandarea ce urmează, care va fi denumită Recomandarea privind 
raporturile de muncă în funcţia publică, 1978. 

 1. (1) În ţările care aplică procedurile de recunoaştere a organizaţiilor agenţilor publici în 
vederea determinării organizaţiilor care vor beneficia în mod preferenţial sau exclusiv de 
drepturile vizate în părţile III, IV sau V ale convenţiei privind raporturile de muncă în funcţia 
publică, 1978, respectiva determinare ar trebui fondată pe criterii obiective şi în prealabil definite 
relative la caracterul reprezentativ al organizaţiilor. 

 (2) Procedurile vizate la subparagraful (1) de mai sus ar trebui să fie astfel încît să nu 
încurajeze proliferarea organizaţiilor care afiliază aceleaşi categorii de agenţi. 

 2. (1) În caz de negociere a condiţiilor de angajare conform părţii IV a convenţiei privind 
raporturile de muncă în funcţia publică, 1978, persoanele sau organele abilitate să negocieze în 
numele autorităţii publice interesate şi procedura vizînd aplicarea condiţiilor de angajare aşa cum 
sunt negociate ar trebui determinate de legislaţia naţională sau prin orice alte mijloace adecvate. 

 (2) În cazul în care alte metode decît negocierea sunt urmărite pentru a permite 
reprezentanţilor agenţilor publici să participe la determinarea condiţiilor de angajare, procedura 
aplicabilă în vederea unei astfel de participări şi în vederea determinării definitive a acestor 
probleme ar trebui determinată prin legislaţia naţională sau prin alte mijloace adecvate. 

 3. Atunci cînd se încheie acorduri între o autoritate publică şi o organizaţie a agenţilor 
publici, conform subparagrafului (1) al paragrafului 2 al prezentei recomandări, perioada lor de 
valabilitate sau procedurile de urmat pentru a le rezilia, reînnoi sau revizui, sau amîndouă, ar 
trebui în mod normal să fie precizate. 

 4. Pentru determinarea naturii şi acoperirii facilităţilor care ar trebui acordate 
reprezentanţilor organizţiilor agenţilor publici conform paragrafului 3 al articolului 6 al 
convenţiei privind raporturile de muncă în funcţia publică, 1978, ar fi convenabil să se ţină cont 
de recomandarea privind reprezentanţii lucrătorilor, 1971. 

 
7. Actele legislative şi normative naţionale 

Constituţia României 
ARTICOLUL 9 

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea 
potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea 
intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor. 

ARTICOLUL 40 
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de 
asociere.  
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(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva 
pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a 
independenţei României sunt neconstituţionale.  

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, 
magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite 
prin lege organică.  

(4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.  
ARTICOLUL 40 

(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de 
asociere.  
(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva 
pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a 
independenţei României sunt neconstituţionale.  
(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, 
magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite 
prin lege organică.  
(4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.  

 
ARTICOLUL 41 

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum 
şi a locului de muncă este liberă.  
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea 
salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe 
ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau 
speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.  
(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.  
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.  
(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor 
colective sunt garantate.  

 
ARTICOLUL 47 

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să 
asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.  
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în 
unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau 
private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.  

ARTICOLUL 141 
Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în 
domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. 

 


