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Dialogul social reprezintă o serie de negocieri, consultări 
sau schimburi de informații între reprezentanți ai 
guvernelor, ai angajatorilor (organizații patronale) și 
ai angajaților (organizații sindicale) despre probleme 
de interes comun legate de politicile economice și 
sociale, fiind considerat cel mai important mecanism de 
promovare a unor condiții de muncă și de trai mai bune.

Promovarea dialogului social reprezintă unul dintre 
obiectivele principale ale Uniunii Europene (UE), în 
special în contextul provocărilor determinate de tranziția 
energetică și accelerarea digitalizării. 

Procesul de dialog social din România este considerat 
rigid și ineficient atât în cadrul evaluărilor Comisiei 
Europene, în cel al documentelor programatice naționale, 
precum Strategia națională pentru dialog social, cât și de 
către partenerii sociali. Această ineficiență este susținută 
și de arhitectura instituțională a sectoarelor care nu 
facilitează negocierile sectoriale. 

România și-a asumat, prin intermediul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, faptul că va adopta o nouă 
Lege a dialogului social și implicit că va revizui sectoarele 
de activitate (HG 1260/2011) până la finalul anului 2022. 
La momentul redactării acestui Studiu noua lege a fost în 
proces legislativ și adoptată de Parlamentul României la 
data de 23 noiembrie 2022 (Plx. 715/2018). 

În vederea pregătirii pentru consultările publice privind 
revizuirea Legii dialogului social, Confederația Patronală 
Concordia a considerat esențială realizarea unui Studiu 
privind evaluarea clasificării sectoarelor de activitate din 
cadrul procesului de dialog social, care să prezinte stadiul 
sectoarelor economice în raport cu starea dialogului 
social în România, modele din alte state și să propună o 
serie de recomandări. 

În prezent, 30 de sectoare de activitate acoperă procesul 
de negociere sectorială în România, conform HG 
1260/2011. Pentru 20 din cele 30 de sectoare nu există 
parteneri sociali reprezentativi de ambele părți, care ar 
putea să negocieze colectiv, ceea ce blochează premisele 
dialogului social. 

Sumar executiv 



Pentru a identifica modele din alte state referitoare la 
reglementarea sectoarelor de activitate în procesul 
de dialog social, Studiul a avut în vedere o analiză 
comparativă a 6 state membre UE, respectiv Germania, 
Franța, Suedia, Olanda, Spania și Polonia. Aceste 
țări au fost selectate pentru a asigura reprezentarea 
diferitelor sisteme sociale și industriale predominante 
în cadrul UE și pentru a oferi un echilibru geografic. Cu 
excepția Poloniei, cu care România împărtășește multiple 
similitudini socio-economice și provocări privind dialogul 
social, toate celelalte state au un dialog social mai 
solid, astfel pot fi apreciate precum modele cu potențial 
aspirațional. Rezultatele analizei comparative reflectă trei 
aspecte principale: (i) caracterul voluntar al negocierilor 
sectoriale, (ii) raportarea clasificării sectoarelor conform 
nomenclaturii CAEN cu recunoașterea reciprocă a 
partenerilor sociali și (iii) dublarea nivelurilor de negociere, 
cu precădere la nivel regional. 

În baza modelelor din statele selectate, respectiv 
raportarea la Nomenclatura CAEN, studiul a analizat, 
la nivelul României, cele 99 de sectoare de activitate, 
conform CAEN Rev 2 din perspectiva a cinci indicatori 
corelați cu subiectele principale din cadrul negocierilor 
colective, respectiv: (1) câștigul salarial, (2) condițiile de 
muncă, (3) tipologia contractării, (4) perspectivele privind 
evoluția profesiilor și (5) sezonalitatea activității. Astfel, am 
identificat faptul că raportarea la Nomenclatura CAEN Rev 
2 ar putea reprezenta o opțiune optimă pentru negocierile 
sectoriale, cel puțin din perspectiva eliminării rigidității 
determinate de cele 30 de sectoare care sunt în vigoare la 
acest moment.  

Astfel, recomandările studiului au avut în vedere 2 opțiuni: 

1. eliminarea reglementării sectoarelor de activitate în 
scopul negocierilor colective, respectiv abrogarea 
HG 1260/2011 și raportarea directă la Nomenclatura 
CAEN Rev. 2 la nivel de diviziune (2 cifre), respectiv 
cele 99 de sectoare, cu posibilitatea recunoașterii 
reciproce a partenerilor sociali și implicit opțiunea 
de aderare la un anumit sector a sub-sectoarelor cu 
particularități, în baza avizului Ministerului de resort. 

2. Modificarea HG 1260/2011 în sensul creșterii 
numărului de sectoare de activitate (pe baza 
propunerii de modificare a HG din 2017), cu o serie 
de amendamente (gruparea și divizarea anumitor 
sectoare), cu consultarea partenerilor sociali. 

Nu în ultimul rând, studiul se încheie cu analiza percepției 
părților interesate asupra procesului de dialog din 
România și implicit asupra recomandărilor studiului. 
Părțile interesate care au acceptat să participe la 
discuții individuale au fost: (i) Ministerul Economiei, (ii) 
Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa (CNS Cartel 
Alfa), (iii) Confederația Națională a Sindicatelor Libere 
din România – Frăția (CNSLR Frăția), (iv) Blocul Național 
Sindical (BNS), (v) Uniunea Generală a Industriașilor din 
România (UGIR), (vi) Federația Patronală a Serviciilor 
Financiare, (vii) Sindicatul național al angajaților din 
sectorul ITC, servicii suport și outsourcing (SITT) și nu 
în ultimul rând, (viii) Confederația Patronală Concordia. 
Majoritatea părților interesante au transmis faptul că 
apreciază dialogul social ca fiind ineficient în România, pe 
fondul: 

a. lipsei culturii dialogului social, în general; 

b. lipsei obiectivelor naționale care să sprijine procesul de 
dialog social la toate nivelurile;

c. tipologiei sectoarelor reglementate în procesul de 
dialog social;

d. distribuției salariaților în companii; 

e. rigidității dialogului social tripartit;

f. lipsei alinierii legislației și strategiei privind dialogul 
social la schimbările structurale ale economiei 
României;

g. lipsei partenerilor sociali de ambele părți la nivelul 
sectoarelor de activitate;

h. barierelor legale pentru dezvoltarea sindicatelor, 
respectiv pragurile de reprezentativitate asociate Legii 
62/2011. 



4

Introducere 

1. Dialogul social în România 

1.1. Context 

1.2. Negocierile colective și principalii parteneri sociali  

1.3. Propunerea de extindere a numărului de sectoare de activitate în vederea 
negocierilor colective din anul 2017 

2. Dialogul social în statele membre UE 

2.1. Introducere 

2.2. State membre analizate 

2.2.1. Franța 

2.2.2. Germania 

2.2.3. Suedia 

2.2.4. Olanda 

2.2.5. Spania 

2.2.6. Polonia 

2.3. Conculziile analizei comparative 

3. Analiza sectoarelor din România conform Nomenclaturii CAEN 

4. Recomandări 

5. Percepția părților interesate cu privire la clasificarea sectoarelor pentru negocierile 
sectoriale din România 

5.1. Perspectivele generale asupra procesului de dialog social din România 

5.2. Perspectivele specifice asupra clasificării sectoarelor de activitate în procesul de 
dialog social 

Referințe 

Anexe 

1

3

3 

4 

7          

8 

8 

8 

8 

12 

14 

16 

18 

21

23 

24 

28 

32      
 

32 

33

34

36

 

Cuprins



1

Organizația Internațională a Muncii (OIM) definește 
dialogul social ca o serie de negocieri, consultări sau 
schimburi de informații între reprezentanți ai guvernelor, 
ai angajatorilor (organizații patronale) și ai angajaților 
(organizații sindicale) despre probleme de interes comun 
legate de politicile economice și sociale. 

Dialogul social este considerat cel mai important 
mecanism de promovare a unor condiții de muncă și 
de trai mai bune. Relevanța sa se regăsește nu doar în 
subiecte legate de piața muncii, ci și în rândul celor privind 
competitivitatea unei economii. 

Factorii care stau la baza eficienței dialogului social sunt: 

• Capacitate administrativă și tehnică solidă în rândul 
organizațiilor sindicale și patronale, cu acces la 
informații relevante pentru implicarea în procesul de 
dialog social; 

• Voința (politică) a tuturor instituțiilor relevante de a se 
angaja în procesul de dialog social; 

• Respectarea drepturilor fundamentale privind 
asocierea și participarea în procesul de negociere 
colectivă; 

• Susținerea instituțională. 

Introducere  

Tabelul 1 Principalele caracteristici ale clusterelor privind negocierile sectoriale la nivelul Uniunii Europene 

Indicator Modelul Nordic Modelul Central – 
Vestic 

Modelul Sudic Modelul Vestic Modelul Estic 

Regimul relațiilor 
industriale 

Corporatist Parteneriat social Polarizat – centrat 
pe stat 

Liberal Fragmentat - 
centrat pe stat  

Gradul de acoperire 
al negocierilor 
sectoriale 

87,1 % 77,3 % 76,3 % 37,8 % 27,1 %

Densitatea 
sindicatelor 

64,7 % 29,1 % 19,1 % 36,2 % 13,1 %

Densitatea 
patronatelor 

76,0 % 83,6 % 67,7 % 60,0 % 54,2 %

Principalul nivel 
al negocierilor 
sectoriale 

Sector Sector Variabil Companie/Unitate Companie/
Unitate

Stilul de negociere Cooperant (bazat pe 
interacțiune) 

Cooperant (bazat 
pe interacțiune)

Conflictual Conflictual Conformat 

Rolul statului 
în procesul de 
negociere 

Limitat (mediator) Limitat (inițiator) Intervenționist 
(frecvent) 

Non-intervenționist Coordonator al 
tranziției 

Țările acoperite DK, FI, SE AT, BE, DE, LU, 
NL, SI

ES, FR, GR,
IT, PT

CY, IE, MT BG, CZ, EE, HR, 
HU, LT, LV, PL, 
RO, SK

Promovarea dialogului social reprezintă unul dintre 
obiectivele UE, iar Comisia Europeană a reafirmat în 
repetate rânduri angajamentul față de acest subiect, 
cel mai recent în comunicări precum cele privind (1) 
tranziția energetică asumată prin intermediul Pactului 
Ecologic Europeană și a Pachetului Fit for 55, (2) Strategia 
anuală privind creșterea durabilă și (3) recomandările 
specifice fiecărei țări, precum și (4) în cadrul obiectivelor 
Mecanismului de Redresare și Reziliență.

În rândul statelor membre UE, negocierile colective pot 
fi împărțite în cinci clustere, în funcție de nivelul la care 
acestea au loc, respectiv negocierea la nivel de sector/
industrie, negocierea la nivel variat (sector, companie, 
regional) și cea descentralizată – la nivel de unitate/
companie. Negocierile la nivel de sector/industrie sunt 
predominante în statele nordice și cele din modelul de 
dezvoltare central-vestic, negocierile la nivel variabil se 
regăsesc în modelul sudic, iar negocierile la nivel de 
unitate sunt specifice țărilor din Europa Centrală și de Est 
(Tabelul 1). 

Sursa: OCDE 
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România este recunoscută pentru dialogul social redus 
la nivel de sector, ce derivă, printre altele, din arhitectura 
actuală a sectoarelor care nu facilitează negocierile 
colective. Conform Raportului de țară pentru România 
al Comisiei Europene (2020), consolidarea limitată a 
capacităților partenerilor sociali și dialogul ineficace 
rămân un motiv de îngrijorare. Partenerii sociali continuă 
să nu participe la un dialog voluntar pentru a aborda 
provocările de pe piața forței de muncă, iar implicarea 
și contribuția acestora în elaborarea politicilor rămân 
limitate. Acest aspect are impact asupra gradului de 
acoperire redus a angajaților prin contracte colective.

România și-a asumat, prin intermediul Planului Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), revizuirea legislației 
privind dialogul social (Legea 62/2011) și redefinirea 
sectoarelor de activitate (HG 1260/2011) cu intrarea în 
vigoare a noilor prevederi până la finalul anului 2022, cu 
scopul de a facilita negocierile colective și implicit de 
a crește gradul de acoperire a numărului de salariați în 
cadrul acestora. 

Confederația Patronală Concordia, fiind una dintre cele 
mai mari organizații patronale din România și implicit un 
partener important în cadrul procesului de dialog social, 
consideră esențială efectuarea unei cercetări privind 
clasificarea și definirea sectoarelor implicate în negocierile 
colective din România, pe baza exemplelor de bune 
practici de la nivelul UE. 

Obiectivul general al Studiului este acela de a pune 
la dispoziția decidenților de politici publice informații 

utile și relevante în ceea ce privește definirea sectoarelor 
de activitate în procesul dialogului social din România 
și modele din alte state membre UE, având în vedere 
măsura revizuirii și adoptării unei noi legi privind dialogul 
social până la finalul anului 2022, asumată prin intermediul 
PNRR. 

Obiectivele specifice ale Studiului vizează evaluarea 
clasificării și definirii sectoarelor de activitate în cadrul UE 
și formularea de recomandări pentru România pe baza: 

• Evaluării definiției actuale a sectoarelor de activitate 
din România (HG 1260/2011, Legea 62/2011, cu 
modificările ulterioare) – în raport cu dimensiunea, 
relevanța în cadrul clasificării codurilor CAEN și a 
tipului de activitate;

• Cartografierea partenerilor de dialog social pentru 
fiecare sector și sub-sector (acolo unde este posibil);

• Exemple detaliate de practici existente în statele 
membre ale UE – numărul de sectoare, criteriile de 
definire, partenerii sociali existenți și impactul asupra 
negocierilor sectoriale;

• Propuneri și recomandări privind redefinirea clasificării 
sectoarelor în România. 

Sursele de informații care au stat la baza studiului au 
vizat: cercetări și analize în domeniul dialogului social, 
surse publice de informare, precum și interviuri cu părțile 
interesate.  
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Context 

Cadrul legislativ actual prevede faptul că negocierile 
colective se pot desfășura și la nivel de sector în funcție 
de sectoarele de activitate, stabilite de Consiliul Național 
Tripartit și aprobate prin Hotărârea de Guvern (HG) 1260 
din 21 decembrie 2011 privind sectoarele de activitate 
stabilite conform Legii 62/2011. 

Conform HG 1260/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, 30 de sectoare de activitate acoperă procesul 
de negociere sectorială. 

În raport cu direcțiile strategice asumate la nivel european, 
dialogul social din România a fost monitorizat, de-a 
lungul anilor, prin intermediul Semestrului European, 
respectiv al Rapoartelor de țară și al Recomandărilor de 
țară specifice (CSR). Astfel, Rapoartele de țară din ultimii 
ani (2019 – 2022) evaluează dialogul social din România 
drept formalist și ineficient, evidențiind faptul că partenerii 
sociali nu înfățișează interes pentru dialogul voluntar 
bipartit. 

De asemenea, Comisia Europeană atrage atenția 
asupra faptului că acoperirea angajaților prin acorduri 
colective este scăzută în România și actuala arhitectură a 
sectoarelor nu facilitează negocierile colective la nivel de 
sector. În 20 din 30 de sectoare nu există parteneri sociali 
reprezentativi de ambele părți, care ar putea să negocieze 
colectiv. În consecință, Recomandările specifice de țară 
(CSR) din 2019 transmit României să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți funcționarea dialogului social.

La nivel național, Strategia pentru dialog social (2015) 
evidențiază faptul că dialogul social la nivel de sector 
este nefuncțional, iar lipsa reprezentativității partenerilor 
exclude orice tentativă de negociere a unui contract 
/ acord colectiv la nivel de sector și include printre 
direcțiile de acțiune îmbunătățirea convergenței acțiunilor 
partenerilor sociali la nivel sectorial.

Totodată, Raportul privind Dialogul Social din România 
(Confederația Patronală Concordia, 2021) prezintă o serie 
de factori care determină ineficiența procesului de dialog 
social în România, respectiv: 

• Numărul restrâns de sectoare economice de 
activitate (30 conform HG 1260/2011 cu modificările 
și completările ulterioare) care nu reușește să reflecte 
diversitatea economică și implicit limitează procesul 
de negociere; 

Dialogul social în România

• Capacitatea instituțională redusă a partenerilor sociali;  

• Numărul relativ mare de confederații sindicale și 
patronale, fapt ce conduce la un grad crescut de 
fragmentare și la reprezentare redusă. Gradul de 
fragmentare ridicat reprezintă un obstacol în accesul 
partenerilor sociali la resurse financiare și umane 
pentru a întreprinde acțiuni concrete și pe termen 
lung, ceea ce afectează percepția autorităților asupra 
acestora, dar și dialogul social la nivel sectorial și 
național.  
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Tabel 2. Confederații sindicale în România 

Nr. Confederație sindicală Număr salariați Federații membre Unități județene

1 CNSLR FRATIA 304.842 14 40

2 CSDR 262.663 20 42

3 BNS 259.428 29 42

4 CNS Cartel ALFA 258.099 39 42

5 CSN MERIDIAN 254.280 29 33

Total 1.339.312 131 199

Sursa: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Eurofound, BNS

1. Conform Institului Națonal de Statistică, numărul mediu al salariaților din România a fost 5,03 milioane în anul 2020.  `

Negocierile colective și principalii 
parteneri sociali 

În România, o organizație sindicală este considerată 
reprezentativă la nivel național dacă organizațiile afiliate 
reprezintă cel puțin 7% din numărul total de salariați din 
economia națională și are structuri teritoriale în cel puțin 
50%+1 din județe, inclusiv capitală. 

Dreptul de a adera la un sindicat este limitat la acei 
lucrători care au un contract individual de muncă. Mai 
mult, Legea 62/2011 prevede că un sindicat poate fi 
constituit din cel puțin 15 membri fondatori, toți angajați în 
aceeași firmă, ceea ce împiedică lucrătorii din companiile 
cu mai puțini salariați să formeze un sindicat (legislația 
anterioară prevedea că un sindicat putea să fie înființat de 
15 angajați din companii diferite, dar cu aceeași profesie). 

În anul 2020 existau aproximativ 450.000 de companii 
active (în jur de 80% din total companii din România) 
cu mai puțin de 21 angajați, angajând peste 1 milion de 
persoane, aproximativ 20% din totalul angajaților din 
România1.

În prezent, CNSLR Frăția, CSDR, BNS, CNS Cartel Alfa și 
CSN Meridian sunt cele cinci confederații reprezentative la 
nivel național și reprezintă 1.339.312 membri.  

În România există o mare variație a densității sindicale 
la nivel sectorial – unele sectoare, cum ar fi administrația 
publică, educația sau sănătatea (preponderent sector 
public), au o densitate sindicală care depășește 50% 
(Eurofound, 2022), în timp ce în alte sectoare din mediul 
privat precum industria prelucrătoare și comerț, aceasta 
este mult mai redusă. Unul dintre motivele principale 

este numărul mare de firme cu mai puțin de 15 angajați, 
care nu pot fi sindicalizate, conform legii, precum și 
apetitul scăzut al angajaților față de o formă de asociere. 
Acesta din urmă poate fi interpretat și ca o consecință a 
schimbărilor structurale la nivelul economiei cu implicații 
asupra tipologiei contractelor de muncă între angajatori 
și angajați (ex. angajat, Persoană Fizică Autorizată – PFA, 
Societate cu Răspundere Limitată – SRL).

Atingerea reprezentativității pare a fi mai dificilă la nivel 
sectorial. Federațiile sindicale reprezentative există în 21 
de sectoare economice, din 30 de sectoare economice 
în total (Tabelul 6, Anexă). Sectoarele mari, cum ar fi 
industria textilă  și comerțul, care împreună reprezintă 
aproximativ 1 milion de angajați, nu au federații sindicale 
reprezentative. 

Angajatorii se pot alătura unei organizații patronale. O 
organizație patronală poate fi afiliată doar la o organizație 
patronală ierarhic superioară.

Legea dialogului social din 2011 prevede că organizațiile 
patronale care urmăresc reprezentativitatea națională 
trebuie să reprezinte, prin companiile afiliate, cel puțin 
7% din totalul forței de muncă din economie (cu excepția 
angajaților din sectorul public). Federațiile patronale 
trebuie să contabilizeze, prin membrii lor, cel puțin 10% 
din totalul forței de muncă din sectorul respectiv.

Efectul acestor prevederi legale a condus la o scădere a 
numărului de confederații reprezentative la nivel național, 
de la 12 în 2011 la 5 în anul 2020.

În anul 2020, 5 confederații patronale au fost recunoscute 
drept reprezentative la nivel național, acoperind un număr 
total de aproximativ 1,5 milioane membrii. 
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Tabel 3. Confederații patronale în România 

Nr. Confederație Număr salariați Federații membre Unități județene

1 Concordia 326.445 12 30

2 CONPIROM 503.359 16 25

3 PNR 262.519 6 27

4 UGIR 141.800 - -

5 CNIPMMR 327.433 29 -

Total 1.561.556

Dacă analizăm în structură cele 30 de sectoare de 
activitate (Tabelul 6, Anexă), observăm faptul că deși mare 
parte dintre ele nu sunt acoperite de cele 2 organizații 
necesare în vederea negocierilor colective, respectiv 
federații patronale și sindicale, acestea sunt reprezentate 
pe partea angajatorilor de asociații profesionale, precum: 

• Industria construcțiilor de mașini: Asociația 
Constructorilor de Automobile din România 
(ACAROM); 

• Cultură și Mass-Media: Uniunea Agențiilor de 
Publicitate din România (UAPR);  

• Tehnologia informației și telecomunicații: Asociația 
Operatorilor Mobili din România (AOMR). 

• Servicii de asistență, consultanță, suport. Alte 
activități de servicii: Asociația Consultanților în 
Management din România. 

• Sectorul farmaceutic: Asociația Română a 
Producătorilor de Medicamente (ARPIM). 

Acest aspect evidențiază asocierea naturală în rândul 
companiilor în funcție de interesele economice comune. 

Negocierile sectoriale 

Perioada 2000 – 2020 înfățișează tranziția treptată a 
structurii economiei României de la industrie către servicii, 
aspect ce se reflectă prin evoluția contribuției sectoarelor 
la valoarea adăugată brută cât și prin creșterea numărului 
salariaților din sectorul serviciilor (Eurostat, 2022). 
Aderarea României la Uniunea Europeană, în anul 2007, 
a susținut convergența economică prin atragerea de 
fonduri europene și investiții străine, însă integrarea a 
adus cu sine și o serie de provocări precum: emigrarea 
și polarizarea regională/sectorială  prin concentrarea 

investițiilor în anumite regiuni sau sectoare de activitate, 
cu impact major asupra pieței muncii. 

Pe fondul acestor schimbări și a faptului că eficiența 
instituțiilor din România a rămas redusă în comparație cu 
cea a altor state (World Competitiveness Report, 2022), 
dialogul social din România, proces care contribuie 
la evoluția pieței muncii, s-a deteriorat. Negocierile 
sectoriale au devenit din ce în ce mai rigide, astfel 
numărul de contracte colective de muncă s-a redus de 
la 8 la 1 în ultima decadă. Deși Legea dialogului social 
62/2011 a avut obiectivul de a crea baza legislativă pentru 
îmbunătățirea procesului de dialog social aceasta nu a 
reușit să-și atingă scopul.   

Noul cadru legal a descentralizat negocierile colective 
prin creșterea importanței contractelor colective la nivel 
de unitate/companie. În perioada 2011–2021, negocierile 
colective au fost în principal la nivel de companie/unitate 
(negocierea colectivă este obligatorie din punct de vedere 
juridic doar la nivel de companie și numai în companiile cu 
cel puțin 21 de angajați).

Modificările legislative au condus la diluarea negocierilor 
colective, lăsând neacoperiți aproximativ 1,2 milioane de 
angajați care lucrează în aproximativ 450.000 de companii 
cu mai puțin de 21 de angajați (Eurofound, 2022). În ceea 
ce privește companiile respective, negocierea colectivă nu 
este obligatorie prin lege.

Momentul de inflexiune din 2011 s-a suprapus și tranziției 
de la economia cu capital majoritar de stat la economia 
dominată de capital privat – au dispărut sau s-au 
privatizat companii cu capital de stat și s-au consolidat 
companiile private, mari și mici care nu aveau în spate o 
cultură a sindicalizării. 
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Modificarea Legii dialogului social – obiectiv în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență 

Modificarea Legii dialogului social cu scopul de a 
îmbunătăți negocierile colective din România, reprezintă 
una dintre reformele prevăzute în cadrul PNRR (Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, 2022), termenul limită 
fiind trimestrul IV al anului 2022. 

Reforma nr. 449 Detalii incluse în PNRR

• Măsură conexă: I4. Creșterea capacității organizațiilor
societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare
profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice
privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare
și reziliență și monitorizarea reformelor associate

• Denumirea reformei: Intrarea în vigoare a legislației privind
dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri
colective semnificative și oportune, în conformitate cu
recomandările OIM

Jalonul

Reforma

• Indicator calitativ: Dispoziție legală care indică intrarea în
vigoare a legii privind dialogul social

• Calendar orientativ pentru atingerea jalonului: T4 2022
• Descrierea jalonului: Intrarea în vigoare a unei noi legi privind

dialogul social, negociată cu partenerii sociali. Legea va
remedia deficiențele procesului de dialog social, astfel cum au
fost evidențiate în recomandarea specifică de țară relevantă, și
va fi în conformitate cu recomandările Organizației
Internaționale a Muncii emise în aprilie 2018 și menționate în
considerentul 25 din recomandările specifice de țară pentru
2020. De asemenea, legea va prevedea o revizuire a definiției
sectoarelor economice ca bază pentru contractele colective la
nivel de sector.
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Reforma nr. 449 Detalii incluse în PNRR

• Măsură conexă: I4. Creșterea capacității organizațiilor
societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare
profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice
privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare
și reziliență și monitorizarea reformelor associate

• Denumirea reformei: Intrarea în vigoare a legislației privind
dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri
colective semnificative și oportune, în conformitate cu
recomandările OIM

Jalonul

Reforma

• Indicator calitativ: Dispoziție legală care indică intrarea în
vigoare a legii privind dialogul social

• Calendar orientativ pentru atingerea jalonului: T4 2022
• Descrierea jalonului: Intrarea în vigoare a unei noi legi privind

dialogul social, negociată cu partenerii sociali. Legea va
remedia deficiențele procesului de dialog social, astfel cum au
fost evidențiate în recomandarea specifică de țară relevantă, și
va fi în conformitate cu recomandările Organizației
Internaționale a Muncii emise în aprilie 2018 și menționate în
considerentul 25 din recomandările specifice de țară pentru
2020. De asemenea, legea va prevedea o revizuire a definiției
sectoarelor economice ca bază pentru contractele colective la
nivel de sector.

Propunerea de extindere a numărului 
de sectoare de activitate în vederea 
negocierilor colective din anul 2017 

Propunerea de Hotărâre de Guvern privind redefinirea 
sectoarelor de activitate din economia națională 

În anul 2017, a fost propusă o Hotărâre de Guvern 
privind redefinirea sectoarelor de activitate din economia 
națională pentru care se pot negocia şi încheia contracte 
colective de muncă cu scopul de a eficientiza procesul 
de dialog social.  Aceasta nu a fost publicată, fiind 
utilizată doar în cadrul unui format restrâns de discuții 
dintre autorități și partenerii sociali. Conform Notei de 
Fundamentare a propunerii de act normativ, principalele 
motive care au determinat reducerea numărului de 
contracte colective de muncă la nivel sectorial sunt: 

• Definirea actuală a sectoarelor nu a ţinut cont de 
omogenitatea activităților economice, ci de structura 
organizatorică existentă a partenerilor sociali, cu 
predilecție a părții sindicale;

• Definirea sectoarelor nu a avut în vedere scopul 
final, și anume, facilitarea negocierii, încheierii şi 
înregistrării de contracte colective de muncă la nivel 
de sector. Principalul scop a fost plierea pe structurile 
organizatorice existente, ignorându-se necesitatea 
identificării interesului comun şi a partenerului legitim 
de negociere pentru încheierea şi înregistrarea 
contractelor colective de muncă. 

• Sectoarele definite în hotărârea de guvern în vigoare 
reflectă, mai degrabă, o viziune diferită a organizațiilor 
sindicale şi patronale, ignorându-se necesitatea 
existenței unui număr cât mai mare de compatibilități 
între parteneri, în sensul identificării unui interes 
comun, concret al acestora, care să încurajeze 
negocierile colective;

• Dimensionarea disproporționată a sectoarelor de 
activitate în raport cu numărul mediu de angajați

• Lipsa partenerilor sociali reprezentativi la nivel 
sectorial exclude posibilitatea efectivă de negociere în 
cazul a 24 de sectoare (20 de sectoare actual); 

• Creșterea dificultății găsirii partenerului de negociere 
colectivă, „în oglindă”, necesar demarării negocierii 
colective, cu efect negativ asupra acoperirii drepturilor 
prin contracte colective. De ex., în sectorul ”15 
Comerț”, sector care reunește cel mai mare număr 
de angajați din economia națională, nu există nicio 
federație sindicală reprezentativă. 

În acest context, pentru facilitarea şi încurajarea 
negocierii colective la nivel de sector de activitate, 
propunerea de HG din anul 2017 actualul a avut rolul 
de a redefini sectoarele de activitate în sensul extinderii 
numărului acestora, de la 30 la 72, cu redimensionarea și 
flexibilizarea nivelurilor de negociere sectorială. Această 
propunere nu a fost avansată pe parcursul legislativ odată 
cu schimbările la conducerea ministerului de resort. 
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Introducere 

La nivelul UE, au fost identificate trei tipuri de practici 
în negocierea colectivă, în funcție de nivelul la care se 
poartă dialogul:

• negociere predominant descentralizată, la nivel 
de companie, specifică statelor din Europa de Est 
(Bulgaria, România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, 
Țările Baltice) și a unor state cu cadru legislativ mai 
recent (Irlanda, Cipru, Malta);

• negocierea variabilă (sector, companie, regiune), 
specifică statelor din sudul Europei, cu coexistența 
între negocierea la nivel de companie, regiune și la 
nivel de sector (Franța, Italia, Spania, Portugalia, 
Grecia);

• negociere predominant la nivel de sector, specifică 
statelor din nordul Europei, dar și statelor din modelul 
Central-Vestic (Suedia, Olanda, Finlanda, Austria, 
Belgia, Germania, etc.).

Această secțiune are obiectivul de a prezenta o analiză 
comparativă a negocierilor colective prin prisma 
sectoarelor de activitate și a principalilor parteneri sociali 
implicați în acest proces din șase state membre ale 
Uniunii Europene, respectiv Germania, Franța, Suedia, 

Dialogul social în statele membre UE

Olanda, Spania și Polonia. Aceste țări au fost selectate 
pentru a asigura reprezentarea diferitelor sisteme sociale 
și industriale predominante în cadrul UE și pentru a oferi 
un echilibru geografic. 

Mai mult, atât Germania, cât și Suedia și Olanda 
sunt recunoscute drept modele de bune practici 
din perspectiva evoluției dialogului social (conform 
Rapoartelor OCDE, OIM, CE), iar Franța a reprezentat 
pentru mult timp o referință pentru România.      

State Analizate 

Franța

Principalul nivel de negociere sectorială din Franța este cel 
variabil, iar piața muncii este reglementată în principal prin 
contracte colective la nivel de ramură. 

Franța are o populație de 67,7 milioane de locuitori (2021) 
și o rată a șomajului de 7,9% (2021) conform Eurostat.

1. Negocierea colectivă la nivel de sector în Franța 

În Franța, negocierile colective se desfășoară pe 3 niveluri: 
național, sectorial (de ramură) și de unitate. Aceste niveluri 
sunt ilustrate în Figura 1, de mai jos:

• Primează față de contractele la nivel de ramură, cu excepția domeniilor prevăzute expres de 
lege;

• Există contracte încheiate la nivelul unei singure unități, la nivelul unui grup sau contracte inter-
companii (aplicabile mai multor unități). 

Contracte la nivel de 
unitate 

• Primează față de contractele la nivel de național, cu excepția cazului în care contractele de nivel 
superior prevăd expres interdicția de derogare; 

• Pot avea aplicabilitate națională, regională, departamentală sau locală. 
Contracte la nivel de 

ramură 

Contracte la nivel 
național

• Acordurile naționale interprofesionale (ANI) se aplică pe întreg teritoriul Franței, mai multor 
ramuri de activitate. 

• Cele mai importante ANI sunt considerate a fi: 

• ANI din 11 ianuarie 2013 privind sigurața locului de muncă și a parcursurilor profesionale; 

• ANI din 19 iunie 2013 privind calitatea vieții la locul de muncă și egalitatea profesională. 
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Nivelul intermediar de desfășurare a negocierilor colective, 
între nivelul național și cel al unității, este nivelul sectorial 
(nivelul de ramură).

Contractele colective la nivel de ramură sunt contracte 
negociate între sindicatele ce reprezintă salariații și 
organizațiile patronale, la nivelul unei ramuri profesionale. 
Acestea reglementează aspecte precum condițiile de 
angajare, formarea profesională, condițiile de muncă și 
garanțiile sociale pentru angajați (Ministere du Travail, 
2022).

Contractele la nivel de ramură sunt, la rândul lor, de mai 
multe tipuri. Potrivit Codului muncii francez (Legifrance, 
2022), termenul „convenție de ramură” se poate referi la 
acorduri de ramură sau la convenții colective.

Acordul de ramură este un contract colectiv, rezultat din 
negocierea colectivă la nivelul unei ramuri profesionale. 
Acesta se negociază între reprezentanții companiilor și 
sindicatele care reprezintă aceeași ramură profesională 
și definește regulile specifice aplicabile activității 
profesionale respective (Comite Social et Economique, 
2022).

În prezent, contractul colectiv de muncă la nivel de 
unitate are prioritate asupra acordurilor la nivel de ramură, 
dar Codul Muncii francez enumeră domeniile în care 
acordul de ramură are prioritate sau poate avea întâietate 
asupra contractelor la nivel de unitate (Comite Social et 
Economique, 2022). Între aceste domenii, se numără:

• salariile minime;

• clasificarea;

• protecţia socială complementară;

• formarea profesională;

• penibilitatea (reglementarea locurilor de muncă ce 
se caracterizează prin expunerea la factori de risc 
legați de constrângeri fizice marcante, un mediu 
de muncă agresiv sau un anumit ritm de lucru, ce 
sunt susceptibili să determine consecințe durabile, 
identificabile și ireversibile asupra sănătății);

• egalitatea între bărbați și femei.

Convenția colectivă este o formă de contract de ramură, 
al cărui domeniu de aplicare este mai larg și de la care 
angajatorul nu poate deroga, spre deosebire de acordul 
de ramură. Convențiile colective adaptează regulile 
Codului Muncii la sectorul în care se aplică. Acestea 
tratează următoarele subiecte:

• condițiile de angajare;

• formarea profesională;

• condițiile de muncă;

• garanțiile sociale pentru salariați. 

2.  Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de 
activitate 

Nu există criterii legale pentru definirea ramurilor. O 
ramură reunește companiile care fac obiectul unui 
contract colectiv la nivel de ramură. Alături de ramurile 
clasice care se referă la o activitate economică (coafor, 
prelucrarea materialelor plastice etc.), există un anumit 
număr de ramuri care grupează mai multe sectoare de 
activitate sau al căror domeniu de aplicare vizează o 
profesie (ex. jurnalişti), uneori combinate cu un teritoriu 
(departament sau regiune) și/sau o categorie socio-
profesională (manageri, muncitori etc.).

Lista ramurilor profesionale se regăsește pe site-ul 
Ministerului Muncii din Franța (Ministere du Travail, 2022).

O reformă ce vizează restructurarea ramurilor profesionale 
a fost demarată în anul 2015, în condițiile în care, la acel 
moment, Ministerul Muncii a identificat aproape 700 
de convenții colective (fără a include aproximativ 240 
de convenții colective în sectorul agricol), caracterizate 
printr-un grad mare eterogenitate. Reforma urmărește 
reducerea, pe o perioadă de trei ani, a numărului de 700 
de ramuri la aproximativ 200.  În prezent, se estimează că 
există aproximativ 250 de ramuri profesionale, iar la finalul 
reformei numărul ar trebui să ajungă la 217 (Ministere du 
Travail - Branches professionnelles -, 2022). 

3.  Lista contractelor colective de muncă la nivel de 
sector disponibilă public

Există un număr de 733 de convenții colective, lista 
fiind disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii din Franța 
(Ministere du Travail - Convention Collectives -, 2022). 

4.  Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector disponibilă public

Organizațiile sindicale

Audiența este unul dintre criteriile esențiale pentru 
stabilirea reprezentativității unei organizații sindicale și 
deci a capacității acesteia de a semna contracte colective. 

Conform Codului Muncii francez, o organizație sindicală 
este considerată reprezentativă cu condiția să fi primit 
cel puțin 8% din voturile exprimate în cadrul alegerilor 
la nivelul comitetelor social-economice și în cadrul 
unităților cu mai puțin de 11 salariați. Acest criteriu de 
reprezentativitate este denumit “audiența sindicală”. 
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Măsurarea audienței sindicale are loc la fiecare ciclu de 4 
ani.

Cel mai recent, rezultatele măsurării audienței sindicale au 
fost publicate în 2021.

La nivel național (inter-profesional), organizațiile sindicale 
reprezentative sunt următoarele: 

La nivel de ramură, lista organizațiilor sindicale 
reprezentative este disponibilă public (Mouvement des 
Entreprises de France, 2022), putându-se constata 
că organizațiile reprezentative la nivel național sunt, în 
general, reprezentative și la nivelul diverselor ramuri.

Organizație sindicală Număr voturi 
valabil exprimate

% din voturi 
obținute

CFDT (Confédération 
française démocratique 
du travail)

1.343.055,97 26,77%

CGT (Confédération 
générale du travail)

1.151.897,16 22,96%

CGT-FO (Confédération 
générale du travail - 
Force ouvrière)

764.329,75 15,24%

CFE-CGC (Confédération 
française de 
l'encadrement - 
Confédération générale 
des cadres)

597.777,70 11,92%

CFTC (Confédération 
française des travailleurs 
chrétiens)

476.564,83 9,50%

Organizațiile patronale

Conform Codului muncii francez, la nivel de ramură sunt 
reprezentative organizațiile profesionale ale angajatorilor 
în cadrul cărora angajatorii și organizațiile membre 
reprezintă fie cel puțin 8% din totalitatea angajatorilor ce 
au aderat la organizații profesionale ale angajatorilor din 
ramură (și care îndeplinesc anumite criterii suplimentare 
prevăzute de lege), fie cel puțin 8% din salariații acelorași 
angajatori. Acest criteriu de reprezentativitate este 
denumit “audiența patronală”.    

Audiența patronală joacă un rol major în negocierea 
contractelor colective: pentru a se aplica tuturor 
companiilor ce fac parte din ramură, un contract colectiv 
trebuie să fi fost negociat și încheiat de organizații 
patronale reprezentative. Reprezentativitatea patronală 
conferă și un drept de opoziție la extinderea aplicării 
contractelor colective.

Măsurarea audienței patronale are loc la fiecare ciclu 
de 4 ani. Cel mai recent, rezultatele măsurării audienței 
patronale au fost publicate în 2021. Lista organizațiilor 
patronale reprezentative la nivel de ramură se regăsește 
pe site-ul Ministerului Muncii din Franța (Ministere du 
Travail – Representativite Patronale, 2022).

La nivel național (inter-profesional), organizațiile patronale 
reprezentative sunt următoarele2:

Organizațiile reprezentative la nivel național reprezintă organizații patronale reprezentative în ramurile industriei, 
construcțiilor, comerțului și serviciilor.

Organizație profesională Număr companii3 Număr angajatori4 Număr salariați

MEDEF (Mouvement des entreprises de 
France)

125.929 114.934 9.367.164

CPME (Confédération des petites et 
moyennes entreprises)

243.397 124.131 4.044.821

U2P (Union des entreprises de 
proximité)

203.715 109.598 709.852

CNDI (La Coordination Nationale Des 
Indépendants)

387 301 1.975

Total 573.428 348.964 14.123.812

2 https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/mesure-d-audi-
ence-de-la-representativite-patronale-2021
3 Număr companii care au sau nu angajați
4 Număr companii care au cel puțin un angajat
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5. Eficiența dialogului social la nivel de sector 

În mod tradițional, negocierile colective în Franța s-au 
desfășurat în principal la nivel sectorial. Rata de acoperire 
a negocierilor colective este estimată a fi peste 90% 
(Eurofound – France, 2022). 

Totuși, reforma legislației muncii din septembrie 2017 
a redus importanța acordurilor sectoriale, acordând 
contractelor la nivel de unitate un rol central în sistemul 
negocierilor colective. 

Pe de altă parte, rolul ramurilor profesionale a fost 
consolidat, prin lege, în anumite domenii, precum 
misiunea de a reglementa concurența (limitarea 
dumpingului social) și de a anticipa schimbările 
economice, prin formarea profesională și managementul 
prospectiv al locurilor de muncă și competențelor. Legea 
nr. 2018-771 din 5 septembrie 2018 privind libertatea 
de alegere a viitorului profesional a plasat ramura 
profesională în centrul sistemului de formare profesională 
prin consolidarea competențelor sale în acest domeniu.

Conform legii, există anumite domenii în care negocierile 
colective la nivel de ramură sunt obligatorii (Confédération 
francaise democratique du travail, 2022).

Astfel, o dată la 4 ani, negocierile trebuie inițiate5 cu privire 
la:

• Salarii;

• Măsuri care vizează asigurarea egalității profesionale 
între femei și bărbați și măsuri care vizează 
remedierea inegalităților observate, precum și 
furnizarea de instrumente companiilor pentru 
prevenirea și acțiunea împotriva hărțuirii sexuale și a 
discriminării;

• Măsuri menite să faciliteze reconcilierea dintre viața 
profesională și viața personală a angajaților îngrijitori;

• Condiții de muncă, management prospectiv al 
locurilor de muncă și competențelor și efectele 
expunerii la factorii de risc profesional;

• Măsuri care vizează integrarea profesională și 
menținerea locurilor de muncă pentru angajații cu 
dizabilități;

• Priorități, obiective și mijloace de formare profesională 
a angajaților.

5 Inițiativa aparține, ca regulă, patronatelor, însă, în cazul în care aceștia nu și-o exercită, negocierile pot începe la 
cererea organizațiilor sindicale

O dată la 5 ani au loc negocieri cu privire la:

• Examinarea necesității de revizuire a clasificărilor, 
luând în considerare obiectivul egalității profesionale 
între femei și bărbați și diversitatea locurilor de 
muncă;

• Stabilirea unuia sau mai multor planuri de economii 
inter-companii atunci când nu există un acord încheiat 
la acest nivel în acest domeniu.

Conform statisticilor oficiale (Ministere du Travail - Bilan 
de la negociation collective -, 2022), 950 de acorduri la 
nivel de ramură au fost încheiate în 2020 (față de 1.227 în 
2019). Principalele domenii abordate au fost: 

• Salariile (279 de acorduri);

• Egalitatea profesională între femei și bărbați (174 de 
acorduri);

• Formare profesională și ucenicie (180 de acorduri);

• Protecție socială complementară (128 de acorduri);

• Timpul de muncă (108 acorduri).
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Germania

Germania este cea mai mare economie din Uniunea 
Europeană. Principalul nivel de negociere din Germania este 
cel sectorial. Germania are o populație de 83,1 milioane de 
locuitori (2021) și o rată a șomajului de 3,6% (2021) conform 
Eurostat.

1.  Negocierea colectivă la nivel de sector în Germania

În Germania, nu există negocieri la nivel național care 
să acopere întreaga economie. Principalul cadru în care 
se desfășoară negocierile colective este cel la nivel de 
industrie (sector) între sindicatele individuale și organizațiile 
patronale (European Trade Union Institute, 2022). 

Piața forței de muncă din Germania este modelată de 
contracte colective de muncă ce reglementează, în general, 
cerințe minime în ceea ce privește salariile, timpul de lucru, 
condițiile de muncă, drepturile și criteriile de promovare 
pentru lucrătorii din diferite industrii, regiuni și ocupații și cu 
diferite niveluri de calificare și experiență. Aceste acorduri, 
de obicei negociate la nivel de industrie-regiune, au o 
acoperire largă și creează o standardizare semnificativă 
a salariilor și condițiilor de muncă. Sistemul de negociere 
industrie-regiune își are originea în Acordul Stinnes-Legien 
și în Colectiv Ordinul privind Contractele Colective din 
1918, negociat între sindicate moderate și lideri importanți 
ai industriei împotriva unui guvern provizoriu instabil post-
Primul Război Mondial și amenințarea unei revoluții violente 
din mișcări radicale ale muncitorilor. Aceste acorduri au 
instituționalizat negocierile colective la nivel de industrie-
regiune, deoarece aceasta a fost intersecția naturală dintre 
asociațiile de angajatori industrie-regiune și sindicatele la 
nivel de industrie existente (Jäger et all, 2022).

Deși contractele colective de muncă sunt de obicei 
negociate la nivel de industrie-regiune, există o coordonare 
substanțială în comportamentul de negociere între regiuni. 
Reprezentanții unei confederații sindicale naționale sau 
asociații patronale umbrelă sunt de obicei implicate în 
îndrumarea negocierilor într-o regiune pilot, iar alte regiuni 
imită adesea acordul din regiunea pilot, cu modificări 
adaptate condițiilor locale (Jäger et all, 2022).

2.  Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de 
activitate 

Nu există criterii specifice pentru definirea sectoarelor de 
activitate în vederea negocierilor colective. Acestea pot 
avea loc la nivelul oricărui sector.

3.  Lista contractelor colective de muncă la nivel de 
sector disponibilă public

Există două tipuri de bază de contracte colective de 
muncă în Germania: contracte colective de muncă la 
nivel de sector și contracte colective la nivel de unitate. 
Pentru contractele la nivel de unitate, companiile care 
nu sunt membre într-o organizație patronală pot adera 
la contractele de muncă negociate la nivel de sector, 
principala temă acoperită fiind salariile. La începutul 
anului 2010, existau 72.797 de contracte colective valabile 
înregistrate oficial, dintre care 6.351 erau acorduri privind 
salarizarea (Bispinck R. et Schulten T., 2011). 

Conform informațiilor disponibile, la nivelul anului 2021 
existau peste 40.000 de contracte colective valabile în 
Germania (ILO, 2021).

Lista contractelor colective de muncă la nivel de sector este 
disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii din Germania .

4.  Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector disponibilă public

Organizațiile sindicale

În Germania, sindicatele sunt organizate în mare parte la 
nivel sectorial și aparțin unui număr restrâns de confederații 
sindicale majore (Jäger et all, 2022). Cea mai puternică 
confederație, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), 
supraveghează o mare parte din sindicatele majore din 
Germania, din care amintim: 

• IG Metall (lucrători în producție); 

• ver.di (sectorul public și servicii);

• IG BCE (industriile miniere și chimice);

• GEW (educație). și știință);

• IG BAU (construcții);

• NGG (catering și restaurante) (DGB, 2021).

DGB acoperă aproape 6 milioane de lucrători, astfel:

Organizație sindicală Număr angajați %

Confederația Germană a 
Sindicatelor (DGB)

5.850.167 100

IG Metall 2.214.662 37,9

Ver.di 1.941.071 33,2

IG BCE 606.348 10,4

Altele 1.088.086 18,5

6.  Informație furnizată de PwC Germania
7.  Informație furnizată de firma locală din rețeaua PwC, nu a 
putut fi confirmată independent
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Alte confederații sindicale includ Deutscher Beamtenbund 
(dbb), care supraveghează în principal sindicatele din 
serviciul public și acoperă aproximativ 1,3 milioane de 
lucrători și CGB creștin, care supraveghează o varietate 
de sindicate independente și acoperă aproximativ 
300.000 de lucrători.

Organizațiile patronale

Angajatorii se organizează în asociații la nivel de 
industrie-regiune, care aparțin, la rândul lor, de federații 
patronale. Federațiile sunt organizate în cele din 
urmă în Confederația Asociațiilor Patronale Germane 
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
BDA). 

BDA cuprinde 14 asociații regionale interdisciplinare și 48 
de asociații-umbrelă federale, reprezentând peste 6.500 
de asociații individuale de angajatori. Printre cele mai mari 
și mai puternice asociații patronale se numără:

• Asociația Industriei Metalurgice și Electrice 
(Gesamtmetall); 

• Asociația companiilor de asigurări 
(Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen);

• Asociația industriei chimice 
(Bundesarbeitgeberverband Chemie) (Jäger et all, 
2022).

5. Eficiența dialogului social la nivel de sector 

În general, Germania este considerată un bun exemplu 
pentru a sta la baza analizei rolului negocierilor colective. 
Nivelul de acoperire a contractelor colective de muncă 
rămâne ridicat în anumite sectoare ale economiei 
germane, în special în cele cu densitate sindicală mai 
mare. Partenerii sociali din aceste industrii au putut 
negocia acorduri colective inovatoare, care stabilesc 
tendințe, care pot servi și ca modele pentru alte țări (ILO, 

Organizație patronală Număr companii 
membre

Număr 
angajați

Confederația Asociațiilor 
Patronale Germane (BDA)

>1 milion 30,5 milioane

Gesamtmetall 7.380 2.453.019

Asociația Angajatorilor 
din Industria Imobiliară 
Germană

13.000 n/a

Asociația companiilor de 
asigurări

341 201.200

Altele (59 de federații 
interdisciplinare)

Aprox. 1 milion Aprox. 28 
milioane

2021).

Faptul că negocierile colective au loc în primul rând la 
nivel de industrie, mai degrabă decât la nivel de unitate, 
a fost în mod tradițional văzut ca unul dintre punctele 
forte ale sistemului german. Acest sistem are avantajul că 
menține conflictele privind salariile și condițiile de muncă 
la nivel sectorial, între sindicate și organizațiile patronale, 
în timp ce la nivelul unității, angajatorii și reprezentanții 
angajaților pot dezvolta relații de cooperare mai extinse 
(European Trade Union Institute, 2022).

Numărul mare de contracte colective încheiate, în ciuda 
faptului că nu există o obligație de negociere, dovedește 
că negocierile colective la nivel de sector sunt încă 
puternice în Germania: în 2017, se estima că aproape 
1.800 de contracte colective de muncă la nivel de 
sector sunt încheiate anual, din care aproximativ 500 de 
contracte privind salarizarea (Ministere de L’Economie, 
Etude comparee France - Allemagne, 2022).

Conform informațiilor disponibile public, la nivelul anului 
2020, 27% dintre angajatori, reprezentând 52% dintre 
lucrătorii germani, sunt acoperiți de un contract colectiv 
de muncă. 43% dintre angajați sunt acoperiți de un 
contract colectiv de muncă la nivel sectorial și 8% de 
contracte colective de muncă la nivel de unitate (Jäger et 
all, 2022). 

Nivelul de acoperire pe întreprinderi și ramura economică, 
în Germania, la nivelul anului 2018, conform datelor 
furnizate de Biroul Federal de Statistică, este prezentat în 
Tabelul 8 (Anexe). 

Cu toate acestea, nivelul de acoperire a negocierilor 
colective este în continuă scădere, ținând cont de faptul 
că la nivelul anului 2000 acesta era de aproximativ 68% 
(OCDE, 2022). Această tendință de scădere este în 
parte rezultatul părăsirii organizațiilor patronale de către 
angajatori sau, alternativ, rămânerea în ele fără a fi legați 
de acordurile pe care le semnează, precum și a faptului 
că apar noi companii și dispar cele existente (noile 
companii sunt mai puțin probabil să fie legate de acorduri 
la nivel de industrie decât cele existente) (European Trade 
Union Institute, 2022). 
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Suedia

Suedia are un statut social extins, caracterizat printr-o 
acoperire universală, niveluri ridicate de protecție socială 
și un sector public extins. Piața muncii este reglementată 
în principal prin contracte colective de muncă, fără 
interferență din partea guvernului. Suedia are o populație 
de 10,4 milioane de locuitori (2021) și o rată a șomajului de 
8,8% (2021) conform Eurostat.

1.  Negocierea colectivă la nivel de sector în Suedia

La nivel național există un sistem tradițional bine 
stabilit de auto-reglementare a contractelor colective 
de muncă (Eurofound, 2022). Acestea sunt o piatră de 
temelie a pieței muncii suedeze, 9 din 10 angajați fiind 
acoperiți de un contract colectiv de muncă. Dialogul 
social și negocierea contractelor colective de muncă își 
au originea în anul 1938 când a fost semnat primul act 
normativ aferent, Legea prin care s-a recunoscut dreptul 
național al sindicatelor și angajatorilor de a negocia 
remunerațiile financiare și condițiile de muncă prin 
intermediul contractelor colective de muncă. 

Principalii actori implicați în proces sunt sindicatele, 
organizațiile patronale și instituțiile publice, cele din 
urmă având un rol limitat, preponderent în soluționarea 
eventualelor dispute și asigurării că legile sunt respectate. 
Ministerul Muncii este responsabil pentru politicile 
pieței muncii și are în subordonare trei autorități publice 
importante: Tribunalul Suedez al Muncii (se pronunță 
cu privire la litigiile de muncă), Autoritatea Suedeză 
pentru Mediul de Muncă (monitorizează și promovează 
măsurile de siguranță și sănătate la locul de muncă) și 
Oficiul Național de Mediere Suedez (cu rol în medierea 
conflictelor de muncă).

Se poate spune astfel că Suedia are o tradiție de dialog 
social și cooperare între partenerii sociali care stabilesc 
condițiile negocierilor colective de o lungă perioadă 
de timp. Aceștia nu agreează intervenția guvernului 
(negocierile tripartite), iar activitatea de auto-reglementare 

prin negocieri colective de către partenerii sociali este 
bine consolidată și eficientă. Negocierile salariale efective 
se fac la nivel sectorial și local.

2.   Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de 
activitate

Nu există criterii specifice pentru definirea sectoarelor 
de activitate în acest scop. Negocierile colective la 
nivel de industrie au loc între asociațiile angajatorilor și 
confederațiile la nivel național. Sindicatele colaborează 
în permanență pe grupuri de interes pentru a defini o 
platformă comună de negociere cu angajatorii, dar pot și 
să acționeze și separat și să semneze contracte colective.

3.   Lista contractelor colective de muncă la nivel de 
sector disponibilă public

În anul 2020 s-au înregistrat 744 de contracte colective 
de muncă conform Oficiului Național de Mediere. Deși 
sunt o inițiativă voluntară, contractele devin obligativitate 
juridică odată semnate. Acestea acoperă un număr mai 
mare de angajați din categoria ”blue-collar” (95%) față 
de categoria ”white-collar” (85%). Principalul nivel de 
negociere este cel sectorial, unde se încheie mai multe 
acorduri, deseori unul pentru angajații ”blue-collar” și 
altul pentru cei ”white-collar”. Pe lângă salarii se agreează 
în principal asigurările și pensiile angajaților, norme de 
concediu, medii de lucru, orele de muncă, egalitatea de 
gen și activitățile de instruire.

4.  Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector disponibilă public

Sindicatele au un rol important pe piața muncii în Suedia 
și deși numărul membrilor a scăzut începând cu secolul 
XXI, acesta este încă peste mediile internaționale.  
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Organizații sindicale - există trei parteneri sociali principali 
la nivel central:

• Confederația Sindicatelor Suedeze, cu 1,22 milioane 
de membrii activi (2019), ce reprezentă angajații de tip 
blue-collar;

• Confederația Suedeză a Angajaților Profesioniști, cu 
1,1 milioane de membrii activi (2019), ce reprezintă 
angajații de tip white-collar;

• Confederația Suedeză a Asociațiilor Profesionale, 
cu aproximativ 546.515 membrii activi (2019), ce 
reprezintă angajații tineri, proaspăt absolvenți.

Există aproximativ 60 de sindicate, delimitate pe sectoare. 
Pe lângă sindicate, angajații mai sunt reprezentați de 
comitete privind siguranța și sănătatea în muncă, și au 
dreptul de a lua parte la Consiliile de Administrație cu cel 
puțin 25 de angajați pentru a obține o perspectivă și a 
influența activitatea consiliului.

Organizații patronale - există trei organizații principale 
patronale, dintre care unul acoperă sectorul privat și 
celelalte două reprezintă sectorul public:

• Confederația Întreprinderilor Suedeze, reprezentând 
aproximativ 60.000 de companii mici, mijlocii și mari, 
cu aproximativ 1,9 milioane de angajați;  

• Asociația Suedeză a Autorităților Locale și Regionale, 
reprezintă 290 de municipalități și 20 de regiuni cu 
peste 1 milion de angajați;

• Agenția Suedeză pentru Angajatorii Guvernamentali, 
ce reprezintă 250 de autorități și agenții publice 
pentru cei 250.000 de angajați guvernamentali

Majoritatea angajatorilor cu contract colectiv sunt, de 
asemenea, membrii ai unei organizații patronale.

5.   Eficiența dialogului social la nivel de sector

Negocierile salariale au la bază două mecanisme 
principale:

• Acordul de Cooperare și Negociere Industrială, 
ce stabilește norma pentru negocierile salariale (o 
creștere procentuală a salariului este stabilită la nivel 
central de către organizațiile sindicale și patronale 
din sectorul industrial, cu scopul de a asigura 
competitivitatea Suediei pe piețele internaționale și 
stabilește astfel standardul pentru creșterile salariale 
în alte acorduri sectoriale);

• Coordonarea negocierilor de către confederațiile 
sindicale pentru angajații ce fac parte din mai multe 
sindicate aparținând unor sectoare diferite.

Acordurile privind contractele colective de muncă au 
valabilitate între 1-3 ani, nefiind posibilă o extindere a 
acestora. Deoarece negocierile stau la baza Acordului de 
Cooperare și Negociere Industrială, acesta se negociază 
primul și ulterior și restul acordurilor care sunt coordonate 
pentru a fi negociate aproximativ în aceeași perioadă. 

Eficiența dialogului social în Suedia se reflectă și prin 
faptul că la nivelul anului 2020 nu s-a pierdut nicio zi 
lucrătoare pe piața muncii (sub formă de grevă), și 
au existat doar 8 situații de litigii locale pe parcursul 
activităților de negociere a contractelor colective de 
muncă (pentru care s-a solicitat implicarea mediatorilor), 
culminând cu reconcilieri rapide.  
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Olanda 

Olanda este parte a modelului nordic de negociere 
sectorială, piața muncii fiind reglementată, în principal, 
prin contracte colective la nivel sectorial. Olanda are o 
populație de 17,5 milioane de locuitori (2021) și o rată a 
șomajului de 4,2% (2021) conform Eurostat.

1.   Negocierea colectivă la nivel de sector în Olanda

În Olanda s-au depus eforturi consistente de către 
Ministerul Afacerilor Sociale și Forței de Muncă, începând 
cu anul 2018, pentru a crește implicarea partenerilor 
sociali în dialogul social și în procesul de negociere a 
contractelor colective de muncă. Majoritatea angajaților 
sunt acoperiți de negocieri colective (72%, conform 
datelor raportate în 2019), mai ales la nivel de industrie. 
Cu toate acestea, multe companii mari își negociază 
propriile contracte de muncă. Negociatorii urmează, în 
general, recomandările venite de la nivel național, iar 
recentele creșteri salariale au fost moderate. 

Sistemul de consultare a partenerilor sociali de către 
guvern este relativ bine dezvoltat în Olanda. Consultările 
au loc în cadrul Consiliului Social și Economic și se 
încheie prin intermediul Fundației Bipartite pentru Muncă. 
Dialogul social s-a desfășurat cu succes de cabinete 
succesive.    

De asemenea, există o abordare dezvoltată a dialogului 
social sectorial. Acesta se bazează pe legile naționale 
privind condițiile de muncă, dar ia în considerare și 
realitățile economice ale unui anumit sector atunci când 
se constată probleme sociale sectoriale la nivel de 
politici. Negocierile contractelor colective de muncă se 
desfășoară în mod normal între angajatori sau federații 
patronale pe de o parte, și sindicate sau grupuri de 
sindicate, pe de altă parte. Negocierile nu sunt obligatorii 
și depind în totalitate de disponibilitatea ambelor părți de 
a negocia.

2.   Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de 
activitate

Conform informațiilor analizate, în Olanda nu există criterii 
pentru definirea/reglementarea unui număr de sectoare 
de activitate în cadrul procesului negocierilor colective. 

3.   Lista contractelor colective de muncă la nivel de 
sector disponibilă public

Contractele colective de muncă sunt înregistrate la 
Ministerul Afacerilor Sociale și Forței de Muncă. În anul 
2019 erau în vigoare 651 de contracte colective care 
acopereau elementele principale de salarizare și condițiile 
de muncă. Pe lângă acestea este adresată o gamă largă 

de elemente importante precum: orele de muncă și de 
concediu, sistemele de salarizare și ratele de schimb, 
organizarea timpului de lucru și concediile speciale, 
pensionarea anticipată, concediile de studii, organizarea 
concediului pe întreaga durată a vieții profesionale a 
unui angajat, egalitate de gen, protecția persoanelor cu 
dizabilități și a mediului.  

4.   Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector 

Încă din 1945, reprezentarea partenerilor sociali la nivel 
național a fost stabilă, prin înființarea a trei sindicate 
principale intersectoriale (Federația Mișcării Sindicale 
Olandeze - FNV, Sindicatul Național Creștin - CNV, 
Centrul Sindical pentru Profesioniști - VCP) și trei federații 
patronale (Parteneriat dintre Asociația Antreprenorilor 
Olandezi – Asociația Angajatorilor Creștini Olandezi, 
Asociația Regală, Organizația agrară și de horticultură), 
acestea fiind membrii ai Consiliului Social și Economic 
- SEC (tripartit) și ai Fundației Muncii - STVDA (bipartit). 
Sistemul a fost destabilizat oarecum, în anul 2017, 
prin creșterea foarte rapidă a unui sindicat, în sectorul 
învățământului primar, ce a început ca un grup pe 
Facebook și căruia i s-au alăturat aproximativ 450.000 de 
susținători profesori.

Principala schimbare din ultimii ani a fost procesul de 
restructurare internă a celei mai mari federații sindicale 
(FNV), care a rămas o singură entitate împărțită în 28 
de filiale. Deși nu au existat alte schimbări majore la 
nivelul sindicatelor din Olanda, există totuși o tendință de 
desindicalizare, așa cum este cazul în alte țări europene. 
Acest lucru pare să fi dat naștere unei tendințe mici, dar 
vizibile, în care apar sindicate mai noi, care atrag membrii 
mai tineri ce reprezintă și antreprenori, lucrători flexibili și 
muncitori cu normă de lucru parțială.    

O bună practică reprezintă colaborarea de succes între 
sindicatele principale tradiționale și cele nou înființate, 
ce a condus la un nou acord colectiv de muncă aplicabil 
pentru muncitorii cu normă de lucru parțială, aprobat 
în ianuarie 2022, după un an de negocieri. Contractul 
oferă o siguranță mai ridicată a locului de muncă, cu o 
garanție de venit pentru două luni, o acumulare mai bună 
a pensiilor, și reduce diferența dintre lucrătorii temporari și 
personalul permanent.      

5.   Eficiența dialogului social la nivel de sector

În principal negocierile se fac la nivel de sector, dar cu 
toate acestea multe companii mari au propriile contracte 
colective de muncă. În Olanda există legi privind 
timpul minim de lucru și salariile minime, precum și alte 
prevederi de muncă ce reprezintă o cerință minimă în 
acordurile sectoriale.    
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Pentru sectorul public nu există un acord de ansamblu, 
doar acorduri sub-sectoriale ce acoperă domenii 
precum administrația centrală, administrația regională, 
administrația municipală, sistemul de apărare și poliție, 
etc.

Legislația olandeză permite guvernului (Ministerul 
Afacerilor Sociale și Forței de Muncă) să extindă 
acordurile colective la nivelul tuturor angajatorilor din 
industria respectivă, sub formă obligatorie, fiind posibilă 
totodată și aplicarea unor derogări. Decizia de extindere 
este reglementată de un cadru normativ care impune ca 
acordul să se aplice deja unei “majorități semnificative” 
(>55%) a celor care lucrează în industria respectivă. În 
practică, o mare parte dintre contractele colective la nivel 
de industrie sunt declarate obligatorii (60% în 2018).

Contractele colective de muncă se aplică tuturor 
angajaților dintr-o industrie sau companie acoperită 
de contract, nu doar membrilor de sindicat. Cu toate 
acestea, un studiu național recent ce a analizat 174 
de contracte de muncă colective a concluzionat că 
s-a permis derogarea de la acestea pentru mai mult 
de jumătate dintre angajatori (54%), cu condiția ca 
modificările aduse să fie în avantajul angajaților.

Legislația limitează valabilitatea contractelor de muncă 
colective la 5 ani, dar în practică doar 5% acoperă 
maximul perioadei de valabilitate, majoritatea fiind în 
vigoare pentru 24 de luni de la negociere. Există adesea 
un decalaj între sfârșitul unui acord și începutul altuia, 
deși acordurile își păstrează valabilitatea în această 
perioadă. În practică, aproximativ 95% dintre contracte 
sunt înregistrate după data de expirare a acordului 
anterior, după o perioadă de timp medie de aproximativ 
9 luni. Principala tendință recentă în negocierile colective 
este creșterea duratei rundelor de negociere. Negocierile 
au devenit mai dificile, și prin urmare, prelungite. 
Impactul acestor tendințe este relativ mic considerând că 
acoperirea generală a contractelor colective de muncă 
la nivel de sector este de 80%, în mare parte datorită 
mecanismului universal obligatoriu.    
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Sector de 
activitate

Total convenții Convenții la nivel de unitate Convenții extinse la nivel de unitate

Convenții Organizații Angajați Convenții Angajați Convenții Angajați

TOTAL 4.915 1.161.164 10.700.757 3.849 787.822 1.066 9.912.935

Agricol 88 82.388 564.160 43 5.644 45 558.516

Industrial 1.834 211.246 2.781.243 1.522 305.188 312 2.476.055

Construcții 136 106.276 772,515 86 8.867 50 763.648

Servicii 2.857 761.254 6.582.839 2.198 468.123 659 6.114.716

Sursa: Ministerul Muncii din Spania (Ministerio de Trabajo), 2022

Spania 

În Spania, procesul de negocieri colective este unul variabil 
(sector, regiune/provincie, unitate). Spre deosebire de celelalte 
state analizate, aceasta se remarcă prin granularitatea 
negocierilor atât la nivel regional (până la localitate), cât și la 
nivel sectorial (până la nivel de sub-sector conform clasificării 
Codului CAEN cu 4 cifre). Spania are o populație de 47,4 de 
milioane de locuitori (2021) și o rată a șomajului de 14,8% 
(2021). 

În Spania, se disting două tipologii de contracte colective, în 
funcție de domeniul lor de aplicare: contract colectiv sectorial 
și contract colectiv la nivel de companie. Contractele colective 
cu caracter sectorial sunt acelea care se aplică într-un sector 
de activitate economică.

Ele pot fi clasificate în următoarele clase:

• Acorduri de stat și sectoriale naționale - care acoperă 
întreg teritoriul statului. Acestea sunt publicate în 
Monitorul Oficial al Statului. Participanții la semnarea 
acestor acorduri sunt sindicatele și grupurile de afaceri 
care ating cel puțin 10% din reprezentarea sectorului la 
nivel național, ceea ce înfățișează tipologia negocierilor 
bipartite.  

• Acorduri de sector autonom - care acoperă o comunitate 
autonomă într-un anumit sector de activitate. Sindicatele 
și grupurile de afaceri care ating o reprezentare de cel 
puțin 10% în comunitatea autonomă ar urma să facă parte 
din negocierea acordului.

• Acorduri sectoriale provinciale (regionale) - care 
acoperă o provincie într-un anumit sector de activitate. 
La negocierea acestui acord ar urma să participe 
reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor care ating o 
reprezentare de cel puțin 10%.

• Acorduri sectoriale interprovinciale - care acoperă 
mai multe provincii, fie că sunt din aceeași comunitate 
autonomă sau fac parte din regiuni diferite. Negociatorii 

acestei clase de acorduri ar fi sindicatele și grupurile de 
afaceri care ating o reprezentare de cel puțin 10%.

• Acorduri sectoriale locale sau regionale - care pot afecta o 
localitate sau o regiune, într-o anumită clasă de activitate 
economică. Participanții la negocierea acestor acorduri 
sunt reprezentanții sindicatelor și grupurilor de afaceri care 
ating o reprezentare de cel puțin 10% în aria geografică în 
cauză.

Pe de altă parte, contractele colective la nivel de unitate 
sunt cele care acoperă o anumită unitate, grupuri de 
unități sau anumite centre de muncă . Dacă societatea 
este națională, aceste acorduri sunt publicate în Monitorul 
Oficial de Stat. Totuși, dacă domeniul său de activitate este 
autonom sau provincial, acordurile ar fi publicate în buletinele 
corespunzătoare.

În aplicarea contractelor colective criteriul fundamental 
este gradul de apropiere geografică de unitatea în cauză. 
Prin urmare, acordul la nivel de unitate ar avea prioritate în 
eventualitatea semnării acestuia.

În măsura în care nu ar exista nici măcar un acord sectorial de 
stat, s-ar putea recurge la Statutul Muncitorilor, în calitate de 
cadru de reglementare a relațiilor de muncă.

Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de activitate 

Nu există criterii specifice pentru definirea sectoarelor de 
activitate în vederea negocierilor colective. Acestea pot avea 
loc la nivelul oricărui sector.

Lista contractelor colective de muncă la nivel de sector 
disponibilă public

Conform Registrului convențiilor și contractelor colective 
de muncă si a planurilor de egalitate,  sunt înregistrate un 
număr de 4.915 de convenții de muncă la finalul anului 2020 
(Ministerio de Trabajo, 2022). Lista contractelor colective de 
muncă la nivel de sector este disponibilă pe site-ul Ministerului 
Muncii din Spania. 
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Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector disponibilă public

Organizațiile sindicale, organizațiile patronale și instituțiile 
publice joacă un rol cheie în guvernarea relațiilor de 
muncă, a condițiilor de muncă și a structurilor relațiilor 
industriale. Ele sunt părți interconectate într-un sistem 
de guvernanță pe mai multe niveluri: european, național, 
sectorial, regional (provinciale sau locale) și la nivel de 
companie.

Ministerul Muncii, Migrației și Securității Sociale și 
Direcțiile Ocupării Forței de Muncă ale Comunităților 
Autonome, se ocupă de dialogul social și condițiile de 
muncă. Ministerul joacă un rol important în promovarea 
dialogului social tripartit, înregistrarea convențiilor 
colective și furnizarea de informații statistice privind 
aspectele legate de negocierile colective, salariile 
negociate, litigiile etc. 

Organizațiile patronale și sindicatele care îndeplinesc 
criteriul de reprezentativitate, au dreptul de a face parte, 
pe lângă reprezentanți ai Administrației Generale a 
Statului, din organismele tripartite, cum ar fi Comisia 
Națională Consultativă a Contractelor Colective, de a fi 
consultate de guvern, de a încheia pacte sociale și de 
a participa la sistemele extrajudiciare de soluționare a 
conflictelor de muncă. 

Organizațiile sindicale

Cele mai mari confederații sindicale la nivel național din 
Spania sunt:

• Confederația Sindicală a Comisiilor Muncitorilor 
(Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 
CCOO) care reunește șapte federații sectoriale 

(construcții, predare, industrie, pensionari, sănătate și 
servicii sociale, servicii pentru cetățenie, servicii) și

• Confederația Generală a Muncitorilor (Unión General 
de Trabajadores, UGT), care reunește șase federații 
sectoriale (FeSP – Servicii publice; FeSMC – Servicii, 
mobilitate și consum; FICA – Industrie, construcții). 
și Agricultură; UJP – Pensionari; UPA – Agricultură; 
UPTA – Profesioniști și Independenți)

Cele două confederați sindicale, reprezintă împreună 
67,43% din reprezentanții Comitetul Muncitorilor, ales în 
2020.

Pe lângă acestea, la nivel național, există și unele 
confederații mai mici, Unitatea Sindicală a Muncitorilor 
(Unión Sindical Obrera, USO) și Confederația Generală a 
Muncitorilor (Confederación General del Trabajo, CGT). 

La nivel regional cele mai reprezentative confederații 
sindicale sunt: Confederația intersectorială din Galicia 
(Confederación Intersectorial Galega, CIG) și Solidaritatea 
muncitorilor basci (Solidaridad de Trabajadores Vascos, 
ELA-STV). 

A treia cea mai importantă confederație sindicală este 
Sindicatul Central Independent și al Funcționarilor Publici 
(Confederación Sindical Independiente y de Trabajadores, 
CSIF).

Numărul convențiilor înregistrate în anul 2020 (Ministerio 
de Trabajo, 2022).
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Reprezentanți Total Convenții semnate în anul 2020

Convenții (1) Angajați Reprezentanți

Valori absolute % (2) Valori absolute % (2)

TOTAL 928 1.607.065 100,0 5.086 100,0

CC.OO. 546 1.562.052 97,2 1.717 33,8

U.G.T. 556 1.573.265 97,9 1.673 32,9

Alte sindicate 393 665.027 41,4 1.461 28,7

Grup de Angajați 99 15.633 1,0 234 4,6

Reprezentanți Convenții la nivel de companie semnate în anul 2020

Convenții (1) Angajați Reprezentanți

Valori absolute % (2) Valori absolute % (2)

TOTAL 757 162.778 100,0 3.775 100.0

CC.OO. 393 138.610 85,2 1.186 31,4

U.G.T. 399 135.615 83,3 1.117 29,6

Alte sindicate 335 115.249 70,8 1.254 33,2

Grup de Angajați 95 9.035 5,6 218 5,8

Reprezentanți Convenții la nivel de companie semnate în anul 2020

Convenții (1) Angajați Reprezentanți

Valori absolute % (2) Valori absolute % (2)

TOTAL 171 1.444.287 100,0 1.311 100,0

CC.OO. 153 1.423.442 98,6 531 40,5

U.G.T. 157 1.437.650 99,5 556 42,4

Alte sindicate 58 549.778 38,1 207 15,8

Grup de Angajați 4 6.598 0,5 17 1,3

Sursa: Ministerul Muncii din Spania (Ministerio de Trabajo), 2022
(1) Nu include acordurile care nu au completat datele privind componența mesei de negociere.
(2) Există suprapunere atunci când în negociere intervin mai multe organizații sindicale. Acesta include procentul de lucrători 
acoperiți de acorduri față de numărul total de lucrători afectați în totalul acordului fiecărei zone.
(3) Există suprapunere atunci când alte reprezentanții intervin în negociere Recunoaște procentul de reprezentanți ai fiecărui 
grup de negociere față de numărul total de reprezentanți în negociere.
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Sursa: website-urile celor două organizații (CEOE), (CEPYME) 

Organizațiile patronale

Confederația Spaniolă a Organizațiilor Patronale (CEOE) 
și Confederația Spaniolă a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(CEPYME) sunt confederații patronale reprezentative. 
Nu există publicații oficiale ale cifrelor de afiliere ale 
organizațiilor patronale, dar CEOE susține că reprezintă 2 
milioane de companii și 12 milioane de angajați prin cele 
225 de federații ale sale. Conform CEPYME, aceasta are 
57 federații teritoriale și 49 federații sectoriale, nu oferă 
informații cu privire la numărul angajaților. 

Instituții publice implicate in dialogul social

Ministerul Muncii, Migrației și Securității Sociale și 
Direcțiile Ocupării Forței de Muncă ale Comunităților 
Autonome.

5. Eficiența dialogului social la nivel de sector 

Piața forței de muncă din Spania este modelată de 
contracte colective de muncă ce reglementează, în 
general, cerințe minime în ceea ce privește durata 
contractului, timpul de lucru, condițiile de muncă și 
productivitatea, sistemul de recompensare și cuantumul 
salarial, modalitatea de promovare și formarea 
profesională la locul de muncă, datoria de a negocia 
măsurile care vizează promovarea egalității între femei 
și bărbați la locul de muncă, care în cazul companiilor 
cu peste 50 de lucrători, se va concretiza prin planuri de 
egalitate. 

Aceste acorduri, de obicei negociate la nivel de industrie-
regiune sau la nivel de organizație, sunt mediate de către 
Comisia Națională Consultativă a Contractelor Colective, 
care intervine la solicitarea uneia dintre părțile implicate, 
în cazul în care părțile se află în conflict pe perioada 

Organizație patronală Număr companii 
membre

Număr 
angajați

Confederația Spaniolă a 
Organizațiilor Patronale 
(CEOE)

4.500 organizații 
de baza care 
integrează 
225 federații și 
confederații
+200 organizații 
teritoriale si 
sectoriale
+20 organe 
consultative

n/a

Confederația Spaniolă 
a Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (CEPYME)

57 federații 
teritoriale la nivel 
de provincie și 
autonome
49 federații la nivel 
național

10 milioane 
de angajați

consultărilor sau nu ajung la un acord la finalul perioadei 
de consultare. În cazul ajungerii la un acord la finalul 
perioadei de consultări, se transmite o notificare către 
această comisie.

Detalii despre componența comisiei, reguli de funcționare, 
proceduri pot fi analizată pe site-ul Ministerul Muncii, 
Migrației și Securității Sociale, secțiunea angajați, Comisia 
Națională Consultativă a Contractelor Colective (Ministerio 
de Trabajo - CCN -, 2022). 

Polonia  

În Polonia, procesul de descentralizare și abandonare 
a contractelor colective multi-societale și sectoriale 
au devenit o tendință permanentă în sistemul relațiilor 
industriale. Negocierile colective se încheie în principal la 
nivelul companiilor și reglementează cu precădere nivelul 
salariilor și timpul de lucru. Polonia are o populație de 
38 de milioane de locuitori (2021) și o rată a șomajului de 
3,4% (2021). 

1.  Negocierea colectivă la nivel de sector în Polonia

La nivel național, Ministerul Familiei, Muncii și Politicii 
Sociale (MRPiPS) se ocupă de problemele de dialog 
social (prin intermediul unui departament special) și oferă 
infrastructura necesară (spații, suport organizațional și 
tehnic) pentru dialogul social tripartit și pentru organizațiile 
sectoriale de dialog social (în majoritatea cazurilor, 
comitetele sunt afiliate Ministerului). Ministerul ține, de 
asemenea, un registru al consiliilor de întreprindere și 
al contractelor colective de muncă și este responsabil 
pentru discuțiile privind noile reglementări ale legislației 
muncii propuse de guvern cu partenerii sociali. La sfârșitul 
anului 2020, în locul MRPiPS au fost create două ministere 
separate: Ministerul Dezvoltării, Muncii și Tehnologiei și 
Ministerul Familiei și Politicii Sociale.

Un alt actor important este Centrul pentru „Dialog” 
pentru parteneriat social, o instituție de stat responsabilă 
de promovarea dialogului social (prin stimularea și 
menținerea dezbaterii publice, activități de cercetare și 
publicare).

2.  Criterii utilizate pentru definirea sectoarelor de 
activitate

Conform informațiilor analizate, nu sunt utilizate criterii 
specifice pentru definirea sectoarelor de activitate în 
procesul negocierilor colective. 



22

3.  Lista contractelor colective de muncă la nivel de 
sector disponibilă public

Conform raportării MRPiPS, există 61 acorduri la nivel 
de grupuri de unități/companii (și 197 de acte adiționale, 
parte din mecanismul obișnuit de reînnoire).

4.  Lista partenerilor pentru dialog social la nivel de 
sector disponibilă public

Organizații Sindicale

Legea Sindicatelor din anul 1991 acordă dreptul de a 
înființa sindicate angajaților, adică persoanelor care 
lucrează pe bază de contracte de muncă. Există totuși 
categorii mari de lucrători excluși de la calitatea de 
membru al sindicatului, precum judecătorii, funcționarii 
publici din administrația de stat, soldații profesioniști și 
funcționarii Oficiului pentru Protecția Statului. Adițional, 
întrucât este necesar un număr minim de 10 angajați 
pentru a înființa un sindicat la nivel de întreprindere, cei 
din microîntreprinderi sunt efectiv excluși (aproximativ 
40% din toți angajații).

În Polonia există trei confederații sindicale ce îndeplinesc 
criteriile de reprezentativitate la nivel național și participă 
la Consiliul de Dialog Social (RDS):

• Solidaritatea Sindicală Independentă Autoguvernată, 
cu 538.000 de membrii (2021);

• Alianța Sindicatelor, având 500.000 de membrii (2021);

• Forumul Sindicatelor, reprezentat de 300.000 de 
membrii (2021).

Recent, respectiv ultimii trei ani nu au avut loc schimbări 
organizatorice majore în cadrul sindicatelor. Totuși, din 
2013, a existat un nivel fără precedent de cooperare 
între cele trei mari confederații sindicale. Acestea au 
luat mai întâi decizia unanimă de a abandona dialogul 
social la nivel central și ulterior au lansat o campanie 
împotriva politicii guvernamentale, cooperând împreună 
la pregătirea propunerilor de reformă a Comisiei Tripartite. 
Astfel, sindicatele au fost principalul arhitect al noii 
legislații tripartite privind dialogul social adoptată în 2015.

Organizații Patronale

Din perspectiva angajatorilor există cinci confederații 
patronale la nivel național care au locuri în Consiliul de 
Dialog Social (RDS):

• Clubul Centrului de Afaceri, aproximativ 664 de 
companii și organizații afiliate (2021);

• Confederația Lewiatan,  aproximativ 4.100 de 
companii afiliate (2021);

• Angajatorii Poloniei, aproximativ 19.000 de companii 
afiliate direct sau indirect prin organizații sectoriale 
(2021);

• Asociația Meșteșugărească Poloneză, aproximativ 
578 de centre meșteșugărești afiliate (2021);

• Uniunea Antreprenorilor și Angajatorilor, aproximativ 
51.889 de companii afiliate (2021).

Este important de menționat că orice angajator se poate 
alătura unei organizații patronale.

5.  Eficiența dialogului social la nivel de sector

Contractele colective la nivel sectorial în Polonia 
sunt foarte rare, în principal, negocierile colective 
desfășurându-se la nivel de unitate/companie. Cu toate 
acestea, contractele colective la nivel de companie 
necesită existența sindicatelor, ceea ce limitează 
acoperirea negocierilor colective în contextul polonez, 
fiind acoperite doar 17% dintre unitățile/companiile cu 
10 sau mai mulți angajați, conform sondajelor Comisiei 
Europene. De asemenea, în loc să încheie contracte 
colective de salarizare, angajatorii preferă de obicei să 
elaboreze reguli interne de remunerare (regulamente de 
salarizare), așa cum este impus de Codul Muncii polonez 
pentru entitățile care angajează cel puțin 20 de persoane 
(clauza 77/2(1) din Legea Muncii).
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Concluzile analizei comparative 

Pe baza analizei contextului dialogului social în general 
și a clasificării sectoarelor de activitate din cele 6 
state, remarcăm trei aspecte principale: (i) caracterul 
voluntar al negocierilor sectoriale, (ii) raportarea 
clasificării sectoarelor conform nomenclaturii CAEN 
cu recunoașterea reciprocă a partenerilor sociali și (iii) 
dublarea nivelurilor de negociere, cu precădere la nivel 
regional, descrise în cele ce urmează:

• Deși toate cele 6 state membre ale UE analizate se 
raportează la sectoarele de activități economice 
conform clasificării din economiile naționale, în 
niciunul dintre acestea nu am identificat o definire 
specifică, diferită a sectoarelor de activitate în scopul 
negocierilor colective cum este cazul României. 
Astfel, negocierile colective au loc, în statele 
analizate, prin raportarea la clasificarea sectoarelor 
conform nomenclaturii CAEN, ca referință generală, 
dar cu recunoașterea reciprocă a partenerilor sociali. 

• Sistemul de negocieri din România și Polonia se 
încadrează în grupul predominant de sisteme 
descentralizate, în cadrul cărora negocierile au loc 
la nivel de unitate/companie. Această tipologie este 
specifică țărilor din Europa Centrală și de Est (mai 
puțin Sloveniei). 

• Cercetări recente ale OCDE (2018, 2019) au înfățișat 
faptul că negocierile colective coordonate, specifice 
statelor scandinave și Germaniei, sunt mult mai 
inclusive și mai eficiente comparativ cu sistemele 
complet descentralizate.   

• Indicatorii economici și sociali înfățișează performanțe 
mai bune în țările cu sistemele de negocieri colective 
coordonate, însă trebuie să avem în vedere că 
acestea pot fi, de asemenea, rezultatul unor investiții 
mari în infrastructură, educație, instruire și cercetare 
și dezvoltare. Astfel de politici ajută la crearea unui 
mediu inovator pe care angajatorii și sindicatele sunt 
încurajate să susțină politici inovatoare prin noi tipuri 
de contracte colective ca în Germania sau statele 
nordice (Suedia, Olanda). Practic, este mult mai 
probabil ca inovațiile în procesul negocierilor colective 
să se întâmple dacă mediul în care acestea au loc 
este, de asemenea, inovator. Abia atunci partenerii 
sociali sunt încurajați să-și asume noi abordări. Un 
astfel de exemplu a constat în programele finanțate 
de stat privind “procesul de umanizare a muncii” în 
Germania și statele scandinave. 

• Sistemele coordonate de negocieri colective au 
preponderent negocieri sectoriale. Altfel, negocierile 
colective nu au efecte agregate asupra tuturor 
companiilor dintr-o industrie. De exemplu în România 

sunt vizibile fragmentările accentuate ale sistemului 
întrucât acoperirea variază de la un nivel ridicat (peste 
50% în sectorul public) la lipsa de acoperire (0%) 
pentru angajații din companiile cu mai puțin de 21 
salariați. 

• În sectoare cu un nivel redus de acoperire prin 
negociere colectivă, partenerii sociali nu pot decide 
aspecte referitoare la piața forței de muncă sau 
standarde din industrie și implicit negocierile colective 
sunt, de asemenea, prea slabe pentru a contribui la 
modernizarea sectorului.

• În sistemele descentralizate angajatorii văd adesea 
contractele colective doar ca obligații și nu ca 
beneficii, motiv pentru care nu sunt interesați să caute 
statutul de reprezentativitate pentru a se angaja activ 
în negocieri colective. În același timp, sindicatele au 
avut dificultăți în adaptarea și contribuția la o piață 
a muncii modernă, fiind încă prea angajați în cultura 
tradițională. Acest aspect are un impact major în 
atractivitatea sindicatelor pentru angajați.  

• De-a lungul anilor, mediul de business a învățat din 
numeroase experiențe ale companiilor din diferite 
industrii cum să îmbunătățească condiţiile de muncă 
şi productivitatea în același timp. De asemenea, 
au învățat cum să atenueze impactul negativ al 
modernizării prin formarea profesională continuă 
a angajaţilor. Un alt exemplu din Germania este 
modernizarea sistemului de practică/ucenicie sau 
învățământ dual. Deja la sfârșitul anilor 1960 statul 
a delegat responsabilitatea pentru guvernarea 
sistemului de învățământ dual către partenerii sociali. 
Acest aspect a constat într-un proces reciproc și 
continuu de modernizare a programei și formare 
a profesorilor. Prin urmare, formarea de ucenicie 
a devenit, de asemenea, un obiectiv principal al 
negocierilor colective în Germania.

• Franța este unul dintre statele cu cel mai mare 
grad de acoperire a negocierilor colective. Este de 
menționat faptul că în Franța, potrivit legii, există 
anumite domenii în care negocierile colective la nivel 
de ramură sunt obligatorii.

• Spania înfățișează un model diferit de negocieri, mult 
mai granular, inclusiv prin dublarea nivelurilor (central 
și regional). Acest aspect se datorează și elementelor 
istorice, culturale, economice, Spania fiind un stat 
cu o structură a companiilor bazată pe IMM-uri 
(companii de familie).   
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Analiza a pornit de la nomenclatura CAEN în principal în 
considerarea faptului că aceasta grupează deja activitățile 
economice în funcție de criterii ce țin de caracteristicile 
activităților unităților productive, care joacă un rol decisiv 
în determinarea gradului de similitudine dintre structurile 
unităților și anumite relații economice. Principalele criterii 
de grupare a activităților în cadrul CAEN sunt următoarele: 
(i) caracterul bunurilor și al serviciilor realizate; (ii) utilizările 
cărora le sunt destinate produsele și serviciile; (iii) 
mijloacele, procesul și tehnologia de producție.

Cu alte cuvinte, CAEN furnizează deja o împărțire a 
sectoarelor economiei naționale în funcție de specificul 
activității acestora. 

În plus, printre cauzele identificate ca stând la baza lipsei 
eficienței negocierilor sectoriale în România, se numără 
faptul că definirea actuală a sectoarelor nu ține cont de 
eterogenitatea activităților economice. Aceasta a pornit 

Analiza sectoarelor din România conform Nomenclaturii 
CAEN

# Indicator Sursa

1 Câștigul salarial Câștigul salarial 
mediu brut lunar 
(RON, 2021) 

INSSE 

Numărul 
contractelor cu 
salariul minim 
(2019)

Notă de 
fundamentare – 
Evoluția salariului 
minim, 2019 (Guvern)

Pondere contracte 
cu salariul minim 
(2019, %) 

Notă de 
fundamentare – 
Evoluția salariului 
minim, 2019 (Guvern) 

2 Condiții de 
muncă

Numărul 
accidentaților în 
muncă (2021) 

Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale 

Indicele de 
frecvență 
accidente de 
muncă/1000 
locuitori (2021) 

Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale

Posibilitatea de a 
lucra în regim de 
telemuncă 

Analiza PwC 

3 Tipologia 
contractării

Ponderea 
salariaților în 
populația ocupată 

INSSE 

4 Perspectivele 
privind evoluția 
profesiilor

Impactul tranziției 
energetice 
sau impactul 
automatizării 

World Economic 
Forum, Future of 
Work Report, 2020

5 Sezonalitatea Analiza PwC 

de la structura organizatorică a partenerilor sociali, cu 
predilecție a părții sindicale, care a rămas învechită în 
raport cu evoluția sectoarelor de activitate din ultimii zece 
ani.

Așa cum am menționat mai sus, deși toate cele 6 state 
membre UE analizate se raportează la sectoarele de 
activități economice conform clasificării din economiile 
naționale, în niciunul dintre aceste state nu am identificat 
o listă distinctă de sectoare de activitate, adoptată la 
nivel de act normativ, în scopul determinării cadrului 
negocierilor colective la nivel de sector.     

Analiza are la bază cinci indicatori corelați cu subiectele 
principale din cadrul negocierilor colective, respectiv: (1) 
salariul, (2) condițiile de muncă, (3) tipologia contractării, 
(4) perspectivele privind evoluția profesiilor și (5) 
sezonalitatea activității, precum este evidențiat în Tabelul 
4. 

Tabel 4. Indicatori utilizați pentru analiza celor 99 de 
sectoare de activitate, conform Nomenclaturii CAEN 
Rev 2
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Astfel, ca urmare a analizei, au fost identificate o serie de 
concluzii cu titlu general, precum: 

• Extinderea numărului de sectoare de activitate 
este necesară în vederea eficientizării procesului 
negocierilor sectoriale colective din România. Evoluția 
structurii economiei către servicii, impactul pandemiei 
cu efecte asupra potențialului de telemuncă și 
implicit asupra tipologiei contractării, perspectivele 
privind profesiile în contextul tranziției energetice, 
automatizării și digitalizării sunt factori cu impact 
major asupra pieței muncii. 

• Din punct de vedere al câștigului salarial observăm 
diferențe majore între sectoare, de la 3.100 RON 
brut în HoReCa până la 11.400 RON brut în IT&C, în 
anul 2021, aspect ce relevă diferențe de aptitudini, 
pregătire ale angajaților și totodată de valoare 
adăugată brută creată în economie. Deasemenea, 
dacă ne uităm în structură, de exemplu la sectorul 
Comerț, câștigul salarial mediu brut în valoare de 
4.647 RON reflectă o medie a diferitelor tipologii de 
activități de comerț (de la mari rețele comerciale, la 
magazine de familie și piețe). Așa cum a fost indicat și 
în prima parte a studiului, acest sector acoperă peste 
800.000 de angajați, respectiv în jur de 14% din totalul 
salariaților din România. În forma actuală a legislației 
dialogului social (Legea 62/2011) nu există nicio 
organizație sindicală reprezentativă la nivel de sector. 

• În ceea ce privește condițiile de muncă, dacă ne 
uităm la numărul lucrătorilor accidentați sau la indicele  
privind frecvența accidentelor de muncă la 1.000 
de locuitori observăm că cele mai expuse sectoare 
sunt: activitățile extractive, industria prelucrătoare, 
transporturile și construcțiile. Aceste sectoare sunt 
expuse unor condiții de muncă dificile din punct de 
vedere fizic, pe când sectoarele de servicii sunt mult 
mai puțin expuse riscului de accidente de muncă. 

• Munca la distanță (telemunca) a luat amploare în 
urma impactului pandemiei Covid-19, însă acestea 
nu se poate preta tuturor activităților economice. 
Posibilitatea de a lucra în regim de telemuncă este 
mai frecventă în rândul activităților de servicii, cu 
precădere a celor ce pot fi desfășurate la birou. 

• Din perspectiva contractării, remarcăm faptul că 
100% din populația ocupată în sectorul energetic, 
inclusiv activități extractive și administrație publică 
este în regim de salariat. În timp ce în sectoare 
precum: (1) activități de poștă și curierat, (2) 
activități profesionale și științifice, (3) construcții, (4) 
agricultură sau (5) publicitate, ponderea salariaților, 
deși majoritară, este mai redusă decât în alte 
sectoare , evidențiind o tendință spre alte tipologii 

de contractare (i.e. persoane fizice autorizate). 
Dintre sectoarele enumerate, cel al agriculturii este 
unul atipic din perspectiva contractării relevând în 
structură un număr ridicat de lucrători neremunerați. 
Conform Institutului Național de Statistică (INSSE), în 
sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit doar 65% 
din populația ocupată este reprezentată de angajați/
salariați.  

• Referitor la evoluția profesiilor observăm trei 
tendințe, respectiv tranziția energetică cu impact 
major asupra sectorului energetic, în speță asupra 
sectoarelor extractive (cărbune, petrol și gaze 
naturale), automatizarea, cu precădere în industria 
prelucrătoare, și digitalizarea serviciilor (financiare, 
servicii profesionale și administrative). 

• Impactul sezonalității se regăsește, cu precădere, la 
nivelul sectoarelor: Agricultură, Silvicultură și Pescuit, 
Hoteluri și Restaurante și Construcții. 

• Un alt aspect identificat în cadrul analizei celor 
99 de sectoare de activitate este faptul că 11 din 
cele 99 de sectoare beneficiază de facilități fiscale 
pentru angajați. Mai mult, dacă ne uităm în structură 
observăm că activitatea de vânătoare nu este 
acoperită de salariul minim (diferențiat) din sectorul de 
Agricultură, vânătoare sau servicii anexe. Totodată, 
din sectorul Alte activității extractive doar (081) 
Extracția pietrei, nisipului și argilei intră sub incidența 
facilităților fiscale din construcții, în timp ce clasa 
089 -  Alte activități extractive nu este acoperită. 
Aceste diferențe de abordare la nivel de sector trebuie 
revizuite cu scopul de a oferi oportunități egale de 
negociere. 

Analiza noastră relevă însă și o serie de particularități la 
nivelul celor 99 de sectoare din perspectiva tipologiei 
activităților:

A.  Agricultură, silvicultură și pescuit

• Cele trei sectoare, respectiv agricultură, silvicultură 
și pescuit au, în esență, trăsături relativ similare din 
perspectiva indicatorilor analizați, respectiv: (1) salariul 
redus, (2) o pondere ridicată a contractelor de muncă 
cu salariul minim, (3) condiții de muncă în general 
dificile din punct de vedere fizic, (4) imposibilitatea 
de a lucra în regim de telemuncă, (5) forma de 
contractare include o pondere mare a lucrătorilor 
neremunerați, iar sezonalitatea este ridicată. 

• Totuși, vedem o serie de particularități. De exemplu, 
riscul de accidente de muncă este mult mai ridicat în 
sectorul silviculturii față de agricultură și pescuit. 

• De asemenea, o parte din codurile CAEN asociate 
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sectorului agricultură, vânătoare și servicii anexe 
beneficiază de un salariu minim diferențiat. 

• Mai mult, câștigul salarial este mai mare în sectoarele 
silvicultură și pescuit în raport cu cel din agriculturii, 
întrucât activitățile sunt mai complexe. 

• Astfel, împărțirea celor 3 sectoare conform 
Nomenclaturii CAEN se întrevede a fi utilă. 

B.  Industria extractivă 

• Sectoarele din industria extractivă au, la rândul lor, 
aspecte comune precum: (1) salarii semnificativ mai 
mari decât salariul minim, (2) forma de contractare 
– 100% angajați, (3) riscul de accidente de muncă 
mediu-ridicat, (3) imposibilitatea de a lucra în regim de 
telemuncă și (4) impactul tranziției energetice. 

• Totuși, există diferențe în ceea ce privește câștigul 
salarial și impactul tranziției energetice (mult mai 
accelerat asupra extracției cărbunelui). De exemplu, 
în sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale 
câștigul salarial este aproape de 2 ori mai mare față 
de cel din sectorul extracției cărbunelui. Diferența 
de salarii derivă din gradul de pregătire și implicit 
abilitățile necesare. 

• Astfel, divizarea industriei extractive la nivelul celor 
cinci sectoare, conform Nomenclaturii CAEN, va fi 
utilă în vederea procesului de negocieri sectoriale. 

C.  Industria prelucrătoare 

• Cele 24 de sectoare asociate industriei prelucrătoare 
sunt diferite atât din perspectiva tipologiei activității și 
implicit abilităților angajaților, cât și din cea a salariilor. 
Astfel, avem pe de o parte industria alimentară, cea 
a fabricării produselor textile și cea a articolelor de 
îmbrăcăminte reprezentate de salarii reduse (sub 
3.500 RON brut) și de cealaltă parte fabricarea 
produselor de cocserie, unde salariile brute depășesc 
10.000 RON brut pe lună în anul 2021. 

• Mai mult, în structura celor 24 de sectoare observăm 
politici ale salariului minim diferențiate, respectiv 
pentru industria alimentară, fabricarea produselor din 
cauciuc și mase plastice sau fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice. 

• Diversitatea activităților implică necesitatea de a 
putea negocia la nivel de sector. Astfel, și în cadrul 
industriei prelucrătoare, raportarea la codurile CAEN 
Rev 2 în procesul de negociere colectivă înfățișează 
o segmentare utilă, cu amendamentul că actualele 

diferențe la nivel de sub-sectoare din perspectiva 
salariul minim diferențiat ar trebui revizuite. 

D.  Producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

• Sectorul 35 Producția şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
poate fi păstrat ca atare în procesul de negocieri 
colective. În structură, acesta înfățișează caracteristici 
similare. 

E.  Salubritate 

• Sectoarele 36 - 37 referitoare la Captarea, tratarea 
și distribuția apei și Colectarea și epurarea apelor 
uzate au caracteristici similare, iar posibilitatea 
de a se grupa în vederea negocierilor diminuează 
riscul de granularitate cu impact asupra capacității 
administrative a partenerilor sociali.  

• Similar, sectoarele 38 - 39 referitoare la Colectarea, 
tratarea și eliminarea deșeurilor și Activități și 
servicii de decontaminare se pot grupa întrucât au 
caracteristici similare. 

• Însă, trebuie avut în vedere faptul că între grupul 
sectorial 36-37 și cel 38-39 există diferențe din 
perspectiva condițiilor de muncă. Astfel, divizarea în 
cele 4 sectoare, conform Nomenclaturii CAEN Rev 2 
este utilă în procesul de negociere, cu posibilitatea 
grupării 36-37 și 38-39. 

F.  Construcții 

• Cele 3 sectoare din structura clasei F au caracteristici 
comune, așadar se pot grupa cu ușurință. 

G.  Comerț cu ridicata și cu amănuntul

• Deși din perspectiva indicatorilor analizați, sectoarele 
din clasa G înfățișează un oarecare grad de 
similaritate,  este necesară o împărțire, cel puțin la 
nivelul celor 3 sectoare mari. Un aspect important 
identificat este faptul că 15,6% din contractele cu 
salariu minim se regăsesc în sectorul (47) Comerț 
cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor. 

H.  Transport și depozitare 

• Divizarea la nivelul celor 5 sectoare: (1) Transporturi 
terestre, (2) Transporturi pe apă, (3) Transporturi 
aeriene, (4) Depozitare și activități auxiliare, (5) 
Activități de poștă și curierat este necesară atât 
din perspectiva tipologiei activității, cât și din cea a 
condițiilor de muncă. 
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• Astfel, câștigul salarial este diferențiat, respectiv 
observăm un salariu mediu brut de 3.400 RON lunar 
în cadrul activităților de poștă și curierat, în timp ce în 
sectorul transporturi aeriene acesta depășește 9.000 
RON brut. Mai mult, condițiile de risc sunt diferențiate. 

• Un aspect identificat în cadrul sectorului 49 – Activități 
terestre și transporturi prin conducte este faptul că 
diviziunea 495 – Transporturi prin conducte s-ar 
preta mai mult în clasa D - Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat decât în clasa Transporturi din punct de 
vedere al tipologiei angajaților, respectiv activitatea 
de transport prin conducte implică necesitatea unor 
studii tehnice (inginerie). 

I.  Hoteluri și Restaurante 

• Din perspectiva indicatorilor analizați, respectiv 
tipologia condițiilor de muncă, sezonalitatea și 
salariile, observăm faptul că cele două sectoare 55 – 
56 se pot grupa în vederea negocierilor sectoriale. Mai 
mult, acestea au un patronat reprezentativ – Federația 
Patronatelor din Turismul Românesc.

J.  Informații și comunicații 

• În rândul clasei J este necesară divizarea la nivelul 
celor șase sectoare, conform Nomenclaturii CAEN 
Rev 2,  întrucât sunt diferențe majore între activități. 
De exemplu, pentru sectorul 61 – Telecomunicații, 
parte din activitatea de rețele de cablu implică 
activitate de teren și implicit o posibilitate redusă de 
a lucra în regim de telemuncă. Mai mult, aceasta este 
foarte diferită de activitățile de editare sau de servicii 
informatice din perspectiva abilităților necesare.

K.  Intermedieri financiare și asigurări 

• Deși poate exista percepția că cele două activități 
sunt similare, există diferențe din perspectiva 
tipologiei angajaților, respectiv intermedierea 
financiară implică mai multă activitate de analiză, în 
timp ce în asigurări sunt necesare abilități de vânzări. 

• Astfel, raportarea la cele 3 sectoare, conform 
Nomenclaturii CAEN, este necesară în vederea 
negocierilor sectoriale. Mai mult, posibilitatea grupării 
poate implica oportunitatea sectorul 66 – Activități 
auxiliare de a se alătura unuia dintre cele 2 sectoare: 
64 sau 65 în funcție de similarități. 

L.  Tranzacții imobiliare 

• Sectorul 68 poate fi unul de sine stătător. 

M.  Activități profesionale, științifice și tehnice

• Raportarea la cele șapte sectoare de activitate din 
cadrul acestei clase, conform Nomenclaturii CAEN 
Rev 2,  relevă o abordare utilă în procesul de negocieri 
sectoriale, întrucât observăm diferențe semnificative 
între profesii. Mai mult, sectorul 71 – Activități de 
arhitectură și inginerie beneficiază de un salariu minim 
specific (Sectorul construcțiilor), ceea ce implică o 
particularitate în posibilitatea grupării. 

• De asemenea, activitățile veterinare, implică abilități 
semnificativ diferite față de cele din activitățile de 
arhitectură sau cele din publicitate și activități de 
studiere a pieței. 

N.  Activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport 

• Similar clasei M, sectoarele sunt foarte variate. De 
exemplu, activitățile de închiriere și leasing necesită 
interacțiunea cu clientul, în timp ce activitățile suport 
pot fi realizate în regim de telemuncă. Așadar, 
raportarea la Nomenclatura CAEN Rev 2 este utilă. 

O.  Administrație publică și apărare 

P.  Sănătate și asistență socială 

Q.  Învățământ 

• La nivelul clasei Q – Învățământ există o serie de 
particularități în sensul pregătirii angajaților (ex. 
învățământ preșcolar, învățământ superior). Similar, 
condițiile de muncă sunt diferite – unele se pot 
desfășura în regim de telemuncă, în timp ce altele nu 
(învățământ preșcolar – creșe). Astfel, raportarea la 
Nomenclatura CAEN Rev 2 nu este suficientă, fiind 
necesară o granularitate mai accentuată, respectiv 
până la nivel de sub-sector -  851 Învățământ 
preșcolar. 

R.  Activități de spectacole, culturale și recreative 

• Este necesară împărțirea la nivelul celor 5 sectoare 
de activitate prin prisma tipologiei activității și implicit 
a abilităților necesare (ex. interpretare artistică vs 
jocuri de noroc și pariuri) așa cum se remarcă în 
Nomenclatura CAEN Rev 2. 

• Totuși, în cadrul sectorului 93 Activități sportive, 
recreative și distractive granularitatea ar putea fi mai 
accentuată, în sensul în care activitățile sportive și 
implicit pregătirea angajaților sunt diferite de cele din 
parcurile de distracții. 
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Recomandări 

Pe baza informațiilor colectate în cadrul acestui Studiu și 
implicit a experiențelor statelor analizate se pot avea în 
vedere următoarele recomandări: 

1.  Eliminarea reglementării sectoarelor de activitate 
în scopul negocierilor colective, respectiv abrogarea 
HG 1260/2011 și raportarea directă la Nomenclatura 
CAEN Rev. 2 la nivel de diviziune (2 cifre), respectiv 
cele 99 de sectoare

Această măsură oferă un cadru de negociere similar cu 
cel din statele analizate. În acest context, negocierile pot fi 
realizate pe 2 niveluri: 

(i)  grupări de sectoare – astfel unele sectoare pot 
fi reprezentative și pentru altele, dar în funcție de 
interese și nu de reglementare per se (modelul 
Germaniei, al Olandei și al Suediei). De exemplu, în 
Suedia toți angajații din sectorul industrial negociază 
același salariu minim. 

sau 

(ii) reprezentativitate mai granulară până la nivel de 
sub-sectoare/grupe, 3 cifre (modelul Spaniei).

Deși rămân câteva particularități la nivel de diviziune 
precum: transportul prin conducte, învățământul preșcolar 
sau activitățile sportive și recreative, raportarea directă 
la Nomenclatura CAEN reprezintă baza existenței unui 
număr cât mai mare de compatibilități între potențiali 
parteneri sociali, în sensul identificării unui interes comun, 
care să încurajeze negocierile colective. 

Pentru a acoperi și situațiile particulare care nu sunt 
reflectate de regula generală din Nomenclatura CAEN 
și nu ar putea fi rezolvate nici măcar cu o granularitate 
mai redusă, partenerii sociali și-ar putea determina, 
prin excepție motivată, afilierea la un anume sector, cu 
aprobarea Ministerului de resort. 
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2.  Modificarea HG 1260/2011 în sensul creșterii 
numărului de sectoare de activitate 

Similar cu exercițiul anterior realizat pe cele 99 de 
sectoare, am pornit de la propunerea de modificare a 
HG 1260/2011 din anul 2017, care presupune creșterea 
numărului de sectoare de la 30 (în forma actuală) la 72 
și am identificat o serie de oportunități suplimentare de 
îmbunătățire,  având în vedere criteriile generale precum: 
(1) specificul activității, (2) salariile, respectiv facilitățile 
fiscale aferente sectorului, (3) tipul de contractare, 
(4) condițiile de muncă, (5) perspectivele de evoluție 
profesională și (6) sezonalitatea: 

• În sectorul Agricultura, acvacultura și pescuitul. 
Silvicultura și economia vânatului doar sub-sectorul 
agricultură beneficiază de un salariu minim brut de 
3.000 RON (față de 2.550 RON brut la nivel național) 
și implicit de facilități fiscale. Astfel, negocierile 
salariale la nivel de sector vor fi îngreunate de 
potențiale interese divergente. De asemenea, există 
diferențe importante în ceea ce privește specificul 
muncii, cu consecințe asupra condițiilor de muncă 
(factori de risc), implicit asupra gestionării activităților 
ce țin de sănătatea și securitatea în muncă. Totodată, 
sezonalitatea activităților este diferită, cu consecințe 
în ceea ce privește timpul de muncă. Nu în ultimul 
rând, există diferențe semnificative în ceea ce privește 
necesarul de formare profesională, cu atât mai mult 
cu cât în agricultură riscul de automatizare este mult 
mai accelerat. Astfel, sectorul ar putea fi separat mai 
departe, de exemplu la nivel de diviziune CAEN (01/ 
02/ 03). 

• În sectorul Energie, gaze și minerit energetic, grupele 
351, 352 pot fi separate într-un sector diferit împreună 
cu 353 specificul activității fiind diferit. 

• În industria alimentară, a băuturilor și tutunului, 
activitățile privind băuturile și tutunul ar putea fi 
separate, având în vedere diferențele între abilitățile 
necesare ale angajaților. 

• Activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor sunt 
incluse atât împreună cu sectorul HoReCa, cât 
și separat, precum un sector de sine stătător. În 
perioada pandemiei cele două au participat la discuții/
negocieri împreună, având în vederea impactul 
resimțit. Totuși, dacă ne uităm în structura acestora, 
respectiv la salarii sau condiții de muncă remarcăm 
diferențe majore. 

• În sectorul Mass Media, considerăm că ar putea 
fi separate: grupa 581 (eventual grupată cu 639); 

grupele 591, 592; grupele 601, 602 (și în cadrul 
acestui din urmă sector poate fi inclus și sectorul 
radiocomunicații) și 73, 74 – publicitate și design, care 
ar putea fi un sector de sine stătător sau grupate cu 
activități de consultanță. 

• În sectorul 71 - activitățile sportive și cele recreative 
/ distractive ar trebui separate, din perspectiva 
mai multor considerente, printre care: (1) specificul 
activității, (2) tipul de contractare, (3) condițiile de 
muncă, (4) perspectivele de evoluție profesională și (5) 
sezonalitatea. 

• În cadrul sectorului 56 – Servicii de consultanță 
suport, închiriere leasing, diviziunile CAEN 77 și 
78 nu ar trebui grupate, specificul activităților fiind 
foarte diferit. Pentru grupa 782, este de discutat dacă 
ar trebui să fie încadrată într-un sector separat, în 
condițiile în care angajaților temporari ar trebui să li 
se aplice contractul colectiv de muncă de la nivelul 
beneficiarului. 

• În cadrul sectorului 53 - Activităţi juridice, de 
contabilitate şi audit financiar, ale direcţiilor 
(centralelor), birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management, grupele 691 și 692 nu 
ar trebui incluse în același sector, din perspectiva 
specificului activității – în cazul unităților cu CAEN 
6910 în general nu se aplică legislația muncii. 
Contabilitatea și auditul financiar de asemenea au 
reglementări specifice. Grupa 701 ar putea fi inclusă 
în cadrul unui sector diferit, de exemplu împreună cu 
alte activități de consultanță. 

• Sectorul 50 – Asigurări și Bănci, cele două sectoare  
ar trebui separate întrucât reprezintă activități și 
condiții de muncă diferite. Pe de o parte, tipologia 
angajaților din instituțiile bancare vizează abilități de 
analiză, în timp ce tipologia angajaților din sectorul 
de asigurări este centrată pe abilități de vânzări, ce 
implică, de cele mai multe ori, desfășurarea muncii 
în afara biroului. Mai mult, evoluția profesională este 
diferită în rândul celor două sectoare.    
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3. Este posibil ca modificarea sau abrogarea 
HG 1260/2011 să nu fie suficientă în procesul 
de îmbunătățire a negocierilor colective la 
nivelul României. Astfel, pot fi avute în vedere 
măsuri suplimentare precum:

• Angajamentul ferm al autorităților publice 
relevante în revitalizarea dialogului social 
la nivel de sector și susținerea partenerilor 
sociali în depășirea blocajelor actuale. 
O măsură utilă și cu impact major în 
acest demers este consultarea regulată 
a partenerilor sociali cu privire la efectele 
modificării Legii dialogului social din 
perioada următoare. Mai mult, acest aspect 
va contura încrederea în viitoarele procese 
de negocieri. 

• Potențiale aspecte ce ar trebui avute în 
vedere în cadrul contractelor colective 

• Reevaluarea subiectelor/problemelor 
care ar trebui reglementate printr-
un contract colectiv. Conform 
recomandărilor OIM, contractelor 
colective de muncă ar putea să aibă 
în vedere următoarele aspecte în 
procesul de negociere: (1) îmbunătățirea 
procesului de formare profesională, 
(2) recalificarea pentru îmbunătățirea 
productivității și/sau pentru evitarea 
concedierilor sau pentru a facilita 
trecerea la alte locuri de muncă din afara 
companiei, (3) distribuirea flexibilă a 
programul de lucru pe parcursul anului 
pentru a satisface nevoile angajaților, 
precum și ale angajatorilor, (4) evitarea 
concedierilor prin partajarea muncii 
(inclusiv munca pe normă scurtă), 
recalificare sau transferuri pe piața 
internă a muncii, (5) oportunități similare 
pentru femei și bărbați. Astfel, este 
necesară adaptarea contractelor de 
muncă colective la noile condiții de 
piață a muncii. Conținutul contractelor 
de muncă colective este adesea limitat, 
unele aspecte fiind reformulate de la o 
perioadă de negociere la alta. Din acest 
motiv, de cele mai multe ori, companiile 
dezvoltă în mod individual răspunsuri la 
problemele importante de pe piața forței 
de muncă precum: evoluțiile salariale, 
structurile de beneficii, flexibilitatea 
timpului de lucru, egalitatea de șanse 
între femei și bărbați, etc. Codul Muncii 
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este extrem de prescriptiv, astfel că pentru 
anumite tematici, nu mai este loc de 
negociere suplimentară. Similar, dublarea 
nivelurilor de reprezentare lasă puțin spațiu 
de negociere. 

• Sprijin pentru creșterea capacității 
instituționale a partenerilor sociali, astfel 
încât să se consolideze (să atragă mai 
mulți membri, să dezvolte expertiză pe o 
diversitate mai mare de teme în contextul 
transformării relațiilor de muncă odată cu 
tranziția verde și digitală).

• Sprijinirea formării membrilor partenerilor 
sociali pentru a-i pregăti pentru negocieri 
la diferite niveluri. Formarea ar trebui să ia 
în considerare aspectele sociale, politice 
și micro și macroeconomice și impactul 
negocierilor colective. Curriculum ar trebui 
dezvoltată în cooperare cu centrele de 
formare din instituții internaționale (OIM) 
sau din alte state membre UE care s-au 
dovedit a fi modele de bune practici (ex. 
Germania sau Suedia). De asemenea, 
pentru a promova negocierile la nivel de 
companie, un punct central ar trebui să 
fie formarea angajaților și reprezentanților 
angajatorilor la nivel de companie. 
Reprezentanții angajaților ar trebui să aibă 
dreptul la zile de concediu plătite pentru 
acest demers. 

• De exemplu, utilizarea indicatorilor 
economici și sociali, respectiv analize 
economice, în procesul de negociere 
colectivă. În majoritatea țărilor cu o 
cultură de negociere colectivă dezvoltată, 
partenerii sociali își pregătesc negocierile 
prin analiza dezvoltării socio-economice 
din trecut, prezent și din viitor prin 
intermediul prognozelor. În general, este 
de așteptat ca indicatorii să sporească 
raționalitatea elaborării politicilor și a 
dezbaterilor prin furnizarea unei baze de 
informații presupus mai obiective, robuste 
și de încredere. 

• Îmbunătățirea calității procesului consultativ 
în sensul de a depăși nivelul de consultare 
formală și de a trata cu seriozitate observațiile 
partenerilor sociali (acordarea de timp suficient 
în consultare, argumentarea/motivarea 
neimplementării anumitor observații) ceea ce 
ar conferi mai multă încredere ecosistemului 
privind dialogul social.  
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Percepția părților interesate cu privire la clasificarea 
sectoarelor pentru negocierile sectoriale din România

Percepția părților interesate asupra procesului de dialog 
social și implicit cel al clasificării sectoarelor din România 
este esențială în evaluarea stării de fapt și în trasarea de 
recomandări. În acest sens, au fost transmise o serie 
de invitații atât confederațiilor și federațiilor sindicale 
și patronale, cât și instituțiilor publice relevante pentru 
discuții pe baza concluziilor studiului prezent. 

Părțile interesate care au acceptat să participe la 
discuții individuale au fost: (i) Ministerul Economiei, (ii) 
Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa (CNS Cartel 
Alfa), (iii) Confederația Națională a Sindicatelor Libere 
din România – Frăția (CNSLR Frăția), (iv) Blocul Național 
Sindical (BNS), (v) Uniunea Generală a Industriașilor din 
România (UGIR), (vi) Federația Patronală a Serviciilor 
Financiare, (vii) Sindicatul național al angajaților din 
sectorul ITC, servicii suport și outsourcing (SITT) și nu 
în ultimul rând, (viii) Confederația Patronală Concordia. 
Menționăm faptul că perioada discuțiilor a coincis cu 
procesul legislativ al noii Legi a dialogului social (adoptată 
pe data de 23 noiembrie 2022).   

5.1. Perspectivele generale asupra procesului de 
dialog social din România 

Majoritatea părților interesante au transmis faptul că 
apreciază dialogul social ca fiind ineficient în România, pe 
fondul:

• Lipsei obiectivelor naționale care să sprijine 
procesul de dialog social la toate nivelurile 
(patronate, sindicate, instituții publice relevante). 
Conform discuțiilor, acest aspect derivă din 
mentalitatea și cultura locală care nu a fost stimulată 
în direcția dialogului social și a negocierilor. 

• Tipologiei sectoarelor reglementate pentru 
negocieri sectoriale, respectiv sectoare foarte mari 
și eterogene, care în structură au interese diferite, 
tipologii de angajați diferite și implicit teme de 
negociere colectivă diferite. 

• Distribuției salariaților în companii. Ponderea 
foarte mare a salariaților din România în rândul 
întreprinderilor mici este unul dintre motivele pentru 
care, pe fondul prevederilor legale, aceștia nu sunt 
acoperiți de contracte colective de muncă.   

• Rigidității dialogului social tripartit. Chiar dacă 
există consultări, de cele mai multe ori, observațiile 

confederațiilor sindicale și patronale nu sunt luate 
în considerarea. Mai mult, autoritățile nu transmit 
motivații pentru care observațiile primite nu au fost 
acceptate.   

• Lipsei alinierii legislației și strategiei privind 
dialogul social la schimbările structurale ale 
economiei României.

• Lipsei partenerilor sociali de ambele părți la 
nivelul sectoarelor de activitate. 

• Intereselor organizațiilor patronale, care vizează un 
spectru mai larg decât subiecte ce țin de piața muncii, 
în comparație cu organizațiile sindicale. 

• Barierei legale în stimularea dezvoltării 
sindicatelor, respectiv pragul de reprezentativitate 
de 7% pentru federațiile sindicale și cel de 50% 
+ 1 la nivel de unitate pentru sindicate, conform 
Legii nr. 62/2011. Noua lege a redus pragul de 
reprezentativitate la nivel de sector la 5%. 
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Pe de altă parte, reprezentanții instituțiilor publice 
consideră dialogul social oarecum eficient, cel puțin 
din perspectiva consultărilor publice. Actele normative 
sunt publicate de către aceștia în vederea procesului de 
transparență decizională, iar partenerii sociali sunt invitați 
să trimită propuneri scrise sau să participe la grupurile de 
lucru. Referitor la acest aspect, reprezentanții sindicatelor 
și patronatelor consideră că cerințele de transparență și 
consultare sunt îndeplinite doar formal, după cum reiese 
din comentariul de mai sus referitor la dialogul tripartit. 

Întrebate care cum consideră procesul de dialog la 
nivel de sector, majoritatea organizațiilor intervievate au 
transmis că acesta este ineficient întrucât: (i) sectoarele 
sunt eterogene, (ii) în anumite sectoare există interese la 
nivel local care nu sunt aliniate cu cele la nivel național (ex. 
comerț, administrație locală), (iii) nu există angajamente 
ferme, de multe ori negocierile concluzionează doar 
principii nu și decizii, (iv) există sectoare mixte public 
– privat precum învățământ sau sănătate, unde cei din 
privat nu sunt reprezentați în cadrul negocierilor.  

5.2.  Perspectivele specifice asupra clasificării 
sectoarelor de activitate în procesul de dialog social 

Majoritatea părților interesate au transmis faptul că 
definirea sectoarelor de activitate prin intermediul HG 
1260/2011 este ineficientă, principalul argument fiind lipsa 
de corelare între organizațiile sindicale și cele patronale. 
Aceasta derivă atât din eterogenitatea celor 30 de 
sectoare reglementate, cât și din problemele structurale 
legate de dialogul social în general, în România, descrise 
în secțiunea anterioară.  

Conform reprezentanților organizațiilor sindicale și 
patronale, adoptarea și menținerea unui astfel de sistem 
încă din anul 2011 a relevat lipsă de pragmatism din 
partea autorităților. 

Recomandările privind îmbunătățirea cadrului actual 
privind clasificarea sectoarelor au fost diferite, respectiv: 

A.  Reprezentanții organizațiilor sindicale au susținut 
faptul că sectoarele de activitate ar trebui să derive 
din existența partenerilor sociali. Aceștia din urmă ar 
trebui să fie responsabili pentru definirea sectoarelor și 
implicit asocierea la codurile CAEN  relevante. În acest 
proces, CNS ar trebui să confirme structurile respective. 
Mai mult, aceștia au motivat faptul că multiplicarea 
sectoarelor reglementate în procesul de dialog social (ex. 
99) ar conduce la: (i) fragmentarea partenerilor sociali și 
creșterea costurilor asociate capacității administrative 
a acestora, (ii) creșterea cheltuielilor Guvernului cu 
comitetele sectoriale și (iii) perpetuarea contextului actual 
marcat de lipsa partenerilor sociali de ambele părți. 

B. În timp ce reprezentanții organizațiilor patronale 
au susținut ipoteza eliminării reglementării 
sectoarelor de activitate pentru negocierile sectoriale 
și raportarea acestora la Nomenclatura CAEN Rev. 2, 
cu recunoașterea partenerilor sociali și posibilitatea afilierii 
la un anumit sector în cazurile particulare, cu acceptul 
ministerului de resort. Factorii care au stat la baza acestei 
propuneri au fost (i) structura actuală în vigoare a fost 
gândită pe baza partenerilor sociali existenți la momentul 
adoptării actului normativ, iar evoluția negocierilor 
sectoriale din 2011 până în prezent evidențiază faptul 
că nu a fost cea mai bună soluție, (ii) eterogenitatea 
sectoarelor actuale și (iii) exemplele din alte state. 

În cadrul discuțiilor au mai fost transmise o serie de 
observații punctuale privind reglementarea sectoarele de 
activitate, respectiv:

• La nivelul sectoarelor metalurgiei și prelucrării în 
furnale a cărămizii, cei doi parteneri sociali nu susțin 
grupuri distincte privind metalele feroase și neferoase. 

• Comerțul este un sector foarte mare, cu numeroase 
particularități. Pentru acesta s-a avut în vedere și 
ideea de abordare a negocierilor la nivel regional (de 
județ). 

• Recunoașterea Federației Administrației Locale de 
către Ministerul de resort precum o organizație de 
angajatori. 
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Anexe

Tabel 5. Evoluția CCM la nivelul României 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Anul Contractul colectiv de muncă la nivel sectorial

2021 CCM 651/28.04.2021 la nivelul de sector de activitate: Învăţământ Preuniversitar

2019 CCM nr. 1206/04.11.2019 la nivel de sector bugetar sănătate pe anii 2019-2021
CCM nr.435/17.04.2019 - Unic la nivel de sector de activitate: Învăţământ preuniversitar- Expirat

2017 CCM 78/22.02.2017 - Unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar - Expirat

2014 CCM 1483/13.11.2014- Unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar - Expirat

2013 CCM 1726/29.11.2013 la Nivel de Sector de Activitate "Sănătate. Activități veterinare" 2014-2015 - Expirat

2012 CCM 59495/19.12.2012 Sector de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare - Expirat
CCM 59276/02.11.2012 Sector de activitate Învăţământ Preuniversitar - Expirat

2011 AA 400/04.07.2011 la CCM Ramura Textile - Confectii
AA 160/28.03.2011 la CCM ramura Constructii de masini
AA 131/15.03.2011 la CCM Ramura Sticlei si Ceramicii
AA 75/10.02.2011-CCM constructii
AA 35/14.01.2011 la Mass-Media
CCM 614/04.01.2011 - Cercetare-Proiectare - Expirat
Act Aditional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii Cercetare-Dezvoltare-Proiectare nr.614/04.01.2011
AA 369/2011 la CCM Ramura Constructii

2010 AA 588/15.12.2010 la CCM ramura Constructii de masini
CCM 520/23.11.2010 ramura Electronica, electrotehnica -Expirat
CCM 369/25.08.2010 Ramura Chimie-Petrochimie - Expirat
CCM 367/09.08.2010 Materiale de Constructii 2010-2012-Expirat
CCM 314/16.07.2010 Ramura Metalurgie Feroasa, Neferoasa 2010-Expirat
CCM 120/31.03.2010 Ramura Agricultura, Piscicultura, Pescuit-Expirat
AA nr.274-2010 la CCM Ind. Alimentara, Bauturi Tutun
CCM Ramura COMERT 2010-Expirat



37

Tabel 6. Federații sindicale și patronale reprezentative la nivel de sector 

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, BNS 
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Tabelul 7. Sumar al federațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel de sector 

Fără organizație sindicală Cu organizație sindicală

Fără 
organizație 
patronală

8 sectoare:

S4 Industria alimentară, a băuturilor şi 
tutunului,
S11 Industria echipamentelor electrice, 
electronice şi mecanică fină. Alte activităţi 
industriale,
S12 Industria mobilei. Alte activităţi 
industriale,
S18 Poştă şi curierat,
S21 Tehnologia informaţiei şi 
telecomunicaţii,
S23 Servicii de asistenţă, consultanţă, 
suport. Alte activităţi de servicii,
S26 Învăţământ superior,
S29 Activităţi sportive, jocuri de noroc şi 
pariuri. Alte activităţi associative.

13 sectoare:
S1 Agricultura, acvacultura şi pescuitul. Silvicultura şi economia 
vânatului,
S2 Industria extractive,
S6 Exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului. Fabricarea hârtiei 
şi a produselor din hârtie,
S7 Industria chimică şi petrochimică şi activităţi conexe,
S10 Industria construcţiilor de maşini şi construcţii metalice,
S13 Servicii comunitare şi utilităţi publice. Gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului,
S17 Transporturi pe apă şi servicii conexe. Transporturi aeriene şi 
servicii conexe,
S20 Cultură şi mass-media,
S24 Administraţie publică. Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor 
extrateritoriale,
S25 Învăţământ preuniversitar,
S27 Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare,
S28 Asistenţă sociala,
S30 Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

Cu 
organizație 
patronală

3 sectoare:
S5 Industria textilă, produse textile, 
îmbrăcăminte. Pielărie şi încălţăminte,
S15 Comerţ,
S19 Turism, hoteluri şi restaurant.

6 sectoare:
S3 Energie, petrol şi gaze şi minerit energetic,
S8 Industria sticlei şi a ceramicii fine. Industria materialelor de 
construcţii - fabricarea altor produse din minerale nemetalice
S9 Industria metalurgică,
S14 Construcţii civile şi industrial,
S16 Transporturi terestre şi servicii conexe,
S22 Activităţi financiare, bancare şi de asigurări.

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, BNS 
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Tabel 8. Acoperirea negocierilor colective, la nivel de ramură economică și de unitate în Germania  

Acoperirea negocierilor colective, pe întreprinderi și ramura economică, în Germania, 2018, sursa: destatis.de 

Sectorul de activitate
(WZ 2008)

Acoperirea negocierilor colective Fără acoperire 

Ponderea angajaților
din unitățile 
acoperite de

contracte colective 
de muncă

Din care: Ponderea angajaților
în întreprinderile care 
nu sunt acoperite de
contractul colectiv de 

muncă

Din care:

Contract 
colectiv la 
nivel de 
ramură 

Contract 
colectiv la 
nivel de 
unitate

Acord de 
muncă

Fără contract 
colectiv

Procente

A to S General 43 39 4 57 3 54

A
Agricultură, silvicultură și 

pescuit 
16 15 / 84 . .

B
Mining

and quarrying
49 41 -8 51 . .

C Producție 44 40 4 56 -1 55

D
Furnizare de electricitate, 

gaz, abur si aer 
conditionat

81 55 -26 -19 / /

E

Rezerva de apa;
canalizare,

managementul deșeurilor
și activități de remediere

49 41 / 51 / 50

F Construcții 38 37 / 62 . .

G

Comerț cu ridicata și
comert cu amanuntul;

repararea de
vehicule cu motor

și motociclete

23 22 -1 77 / 77

H Transport și depozitare 31 17 15 69 / 68

I
Activități de cazare

și servicii de alimentație
23 21 -1 77 / 77

J Informații și comunicații 17 10 7 83 -1 81

K
Activități financiare și 

asigurări
73 69 / 27 . .

L Activități imobiliare 17 16 -1 83 / 83

M
Activități profesionale, 

științifice și tehnice 
18 15 3 82 / 82

N
Activități administrative și 

servicii de suport
58 57 -1 42 / 42

O
Administrație publică și 

apărare; asigurări sociale 
obligatorii 

100 96 4 - - -

P Educație 83 81 -2 17 -3 14

Q
Sănătate umană și servicii 

sociale 
42 33 9 58 12 47

R
Artă, activități de 

divertisment și recreative 
19 18 1 81 / 78

S Alte servicii 34 32 -2 66 -11 55

Sursa: Destatis.de (Link) 



Notificare esențială

Se recomandă citirea acestei notificări

PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L. (denumite în continuare PwC) a fost contractată de către Confederația Patronală Concordia 
(denumită în continuare CPC), pentru a pregăti un studiu privind clasificarea sectoarelor de activitate în cadrul procesului de dialog sociale 
(denumit în continuare Studiul) în conformitate cu termenii Contractului de servicii încheiat între CPC și PwC. Prin urmare, Studiul nu poate 
fi folosit pentru alt scop decât cel stabilit prin Contract.

Studiul a fost elaborat și furnizat de către PwC pe baza faptului că acesta este destinat exclusiv și numai pentru beneficiul și informarea 
CPC în scopul descris în Contractul dintre PwC și CPC. Astfel, PwC nu acceptă și nu își asumă responsabilitatea față de nicio altă parte, 
alta decât CPC în legătură cu acest Studiu, pentru nicio analiză, rezultat, concluzie, recomandare sau opinie pe care PwC le-a prezentat. 

Informațiile furnizate în acest Studiu sunt de natură generală și nu sunt menite să prezinte condițiile specifice unei anumite persoane fizice 
sau juridice. Deși PwC a depus toate eforturile pentru a furniza informații corecte și în timp util, nu există garanția că aceste informații sunt 
corecte la data la care sunt disponibile sau că vor continua să fie corecte în viitor. Informațiile din acest Studiu sunt selective și pot suferi 
actualizări, revizuiri și modificări. Studiul nu conține toate informațiile pe care alte părți interesate le-ar putea considera adecvate scopului 
analizei curente. Datele, estimările și declarațiile incluse în acest Studiu reflectă diferite ipoteze cu privire la rezultatele anticipate.

Studiul a fost realizat pe baza informațiilor oficiale relevante puse la dispoziția publicului de către instituții publice naționale și internaționale, 
asociații, organizații și autorități guvernamentale relevante. 

În elaborarea Studiului, a fost considerat faptul că toate informațiile obținute din surse publice sunt corecte, fără ca acestea să fie supuse 
unui audit sau unei validări independente de către PwC. PwC nu oferă nicio garanție, în mod expres sau implicită, cu privire la exactitatea, 
acuratețea, caracterul complet și rezonabilitatea informațiilor conținute în acest document. PwC nu își asumă și nu are nicio răspundere 
pentru, în baza sau cu privire la orice informație conținută în acest document sau eroare sau omisiune din acest document sau legată de 
utilizarea acestui document de către orice terță parte interesată în parcurgerea Studiului. 

Persoana care citește acest Studiu, care nu a fost autorizată în scris de către PwC să aibă acces la acest Studiu, înțelege și este de acord 
că PwC, partenerii, directorii, angajații și agenții săi nu au și nu acceptă nicio datorie sau răspundere față de aceasta, fie contractual 
fie rezultând în orice alt mod (inclusiv și fără limitare, atunci când ar fi asociată neglijenței ori încălcării unor responsabilități statutare), 
și niciunul dintre aceștia nu poate fi ţinut răspunzător pentru nicio pierdere, daună sau cheltuială de orice natură, cauzată de utilizarea 
acestui Studiu de către cititor, sau care este în alt mod consecința faptului că cititorul a primit acces la acest Studiu. 



© 2022 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. Nu este permisă distribuirea mai departe fără acordul PwC. ”PwC” și ”Pricewater-
houseCoopers” semnifică rețeaua de firme PwC, membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, după cum 
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