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Contextul și obiectivele studiului 

PwC

În vederea îmbunătățirii procesului de dialog social, România și-a asumat, 

prin intermediul PNRR, intrarea în vigoare a legislației privind dialogul 

social și revizuirea definiției sectoarelor de activitate până în T4 2022. 

Dialogul social reprezintă o serie de negocieri și consultări între 

reprezentanți ai guvernelor, ai angajatorilor și ai angajaților cu scopul de a 

promova condiții de muncă și de trai mai bune la nivelul unei economii. 

Promovarea dialogului social reprezintă unul dintre obiectivele principale ale 

Uniunii Europene, 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, Strategiei naționale pentru dialog 

social, cât și de către partenerii sociali.

Ineficiența dialogului social din România este determinată și de arhitectura 

instituțională a sectoarelor de activitate care nu facilitează negocierile 

sectoriale. 
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Principalele obiective ale studiului:

Evaluarea stadiului sectoarelor de activitate 

în raport cu contextul actual al dialogului 

social din România.

Analiza modelelor din alte state membre ale 

Uniunii Europene (selecție de țări).

Propunerea de recomandări și consultarea

părților interesate cu privire la definirea 

sectoarelor de activitate. 
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Aspectele 

principale 

privind cadrul 

legislativ 

Principalii

parteneri sociali 

Dialogul social în România: cadrul legislativ și principalii parteneri sociali  

Legea privind 

dialogul social 

nr. 62/2011¹

Hotărârea de 

Guvern nr. 

1260/2011

• Prevede praguri de reprezentativitate la nivel național, de sector și de unitate;

• Pragurile de reprezentativitate la nivel de sector sunt: (i) 7% din efectivul de salariați al 

sectorului de activitate pentru organizațiile sindicale și (ii) 10% pentru organizațiile 

patronale;

• Un sindicat poate fi constituit din cel puțin 15 membri fondatori, din aceeași companie.

• Definește sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;

• Cuprinde 30 de sectoare de activitate, definite conform Clasificării activităților din 

economia națională (CAEN Rev. 2). 

Confederații sindicale Confederații patronale 

# Denumire Nr. salariați (‘000)

1 CNSLR  Fratia 305

2 CSDR 263

3 BNS 259

4 Cartel Alfa 258

5 CSN Meridian 254

# Denumire Nr. salariați (‘000)

1

Concordia 3272

CONPIROM 503

3

PNR 2634

UGIR 1425

CNIPMMR 327

Perioada 2000 – 2020 

marchează tranziția treptată 

a structurii economiei 

României de la industrie 

către servicii, cu impact 

asupra negocierilor 

sectoriale. 

Deși Legea nr. 62/2011 a 

avut obiectivul de a crea 

baza legislativă pentru 

îmbunătățirea procesului de 

dialog social, aceasta nu a 

reușit să-și atingă scopul, 

negocierile sectoriale 

devenind din ce în ce mai 

rigide. 

Mențiuni 

Sursa: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Eurofound, 2022 

(1) În perioada redactării Studiului, noua lege a dialogului social a fost proces legislativ și adoptată de Parlamentul României la data de 23 noiembrie 2022 (Plx. 715/2018).   
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Ineficiența dialogului social este susținută și de arhitectura sectoarelor de 
activitate, care nu facilitează negocierile colective 

Obiectivul privind facilitarea negocierilor

Principalul scop a fost plierea pe structurile organizatorice 

existente la momentul adoptării acesteia, ignorându-se 

necesitatea interesului comun și a partenerului legitim de 

negociere. 

3 Dimensiunea sectoarelor de activitate în raport cu 

numărul mediu de angajați 

Aceasta variază semnificativ, de exemplu de la aproximativ 

13.000 de angajați în Industria extractivă la aproximativ 

800.000 în sectorul Comerț, conform INSSE (2021) cu impact 

asupra îndeplinirii pragurilor de reprezentativitate.   

1

2 Evoluția structurii economiei naționale spre servicii

Aceasta a condus la implicații asupra tipologiei relațiilor de 

muncă (cu creșterea numărului de profesii libere contractate 

prin PFA și SRL) cu impact asupra apetitului angajaților față 

de o formă de asociere sindicală. 

Definirea sectoarelor de activitate, prin intermediul HG 1260/2011, nu a ținut cont de: 

PwC

Lipsa partenerilor sociali la nivel sectorial 

Pentru 20 din cele 30 de sectoare de activitate nu există 

parteneri sociali reprezentativi de ambele părți, ceea ce 

blochează premisele dialogului social. 

6 Numărul mare de companii cu un număr mic de 

angajați (sub limita legală pentru negociere)

Numărul mare de companii (unități) cu mai puțin de 21 

angajați¹. Conform Eurofound, în anul 2020 aproximativ 1,2 

milioane de angajați lucrau în aproximativ 450.000 de unități cu 

mai puțin de 21 de salariați. 

4

5 Dificultățile negocierilor la nivelul sectoarelor care 

acoperă concomitent sistemele public-privat 

Un contract sectorial încheiat cu angajatorii din sistemul de 

stat nu poate fi extins angajatorilor din sectorul privat (de 

exemplu, sănătate, educație). 

(1) Negocierea colectivă este obligatorie din punct de vedere juridic doar la nivel de companie și numai în companiile cu cel puțin 21 de angajați. 
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Analiza statelor membre UE selectate reflectă caracterul voluntar al 
negocierilor sectoriale și raportarea clasificării sectoarelor conform CAEN

PwC

Țara  

1. Germania   

2. Franța    

3. Suedia      

4. Olanda      

5. Spania       

6. Polonia        

Rata densității 

sindicale (%)  

Gradul de acoperire al 

negocierilor colective (%)   

Principalul nivel al 

negocierilor colective   
Clasificarea sectoarelor  

16,3  54,0 Sector Nu există criterii 

specifice pentru 

definirea sectoarelor 

de activitate în 

vederea negocierilor 

colective. 

Raportarea se 

realizează la 

sectoarele de 

activități economice 

conform clasificării din 

economiile naționale 

(CAEN Rev 2).  

10,8 98,0 Variabil 

65,2 88,0 Sector 

15,4 76,7 Sector 

12,5  80,1
Variabil (inclusiv la 

nivel regional)  

13,4 13,4 Companie/Unitate 

Cele 6 state prezentate în tabelul de mai jos 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 (OCDE, OIM, CE). Franța a reprezentat pentru mult timp o referință pentru România, iar cu Polonia 

împărtășim similitudini din punct de vedere structural, dar și provocări din perspectiva dialogului social.  

Rezultatele analizei 

relevă: (i) caracterul 

voluntar al negocierilor 

sectoriale, (ii) 

raportarea clasificării 

sectoarelor conform 

CAEN Rev. 2 cu 

recunoașterea 

reciprocă a 

partenerilor sociali și 

(iii) dublarea nivelurilor 

de negociere, cu 

precădere la nivel 

regional (modelul 

Spaniei). 

Mențiuni 

Sursa: Ministerele de resort din statele analizate, Companiile PwC din statele analizate, Eurofound, OCDE. Indicatorii sunt pentru anii 2018-2019
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Din analiza clasificării sectoarelor de activitate, pe baza subiectelor de 
negociere colectivă, a rezultat recomandarea de a le extinde la 99

PwC

1. Clasele CAEN Rev.2 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 

1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe

2. Silvicultură și exploatare forestieră 

3. Pescuit și acvacultură 

B. Industria extractivă 

C. Industria prelucrătoare 

D. Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

E. Salubritate 

F. Construcții 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul 

H. Transport și depozitare 

I. Hoteluri și restaurante 

J. Informații și comunicații 

K. Intermedieri financiare și asigurări 

L. Tranzacții imobiliare 

M. Activități profesionale, științifice și tehnice

N. Activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport 

O. Administrație publică și apărare 

P. Sănătate și asistență socială 

Q. Învățământ 

R. Activități de spectacole, culturale și recreative 

Pentru fiecare clasă au fost analize sectoarelor de 

activitate, respectiv 99 sectoare în total. 

2. Indicatorii analizați Concluzii 

Analiza are la bază cinci indicatori corelați cu subiectele principale din 

cadrul negocierilor colective, respectiv:

Analiza relevă următoarele aspecte:

# Indicator Sursa 

1 Câștigul salarial 

Câștigul salarial mediu 

brut lunar (RON, 2021)

INSSE 

Numărul și ponderea  

contractelor cu salariul 

minim (2019)

Notă de fundamentare –

Evoluția salariului minim, 

2019 (Guvernul RO)

2 Condițiile de muncă 

Numărul accidentaților 

în muncă (2021) și 

indicele de frecvență 

accidente de 

muncă/1.000 loc. 

(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 al 

automatizării 

World Economic Forum, 

Future of Work Report, 

2020

5 Sezonalitatea Analiza PwC

• Extinderea celor 30 de sectoare de 

activitate existente 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 de 

schimbare a profesiilor în contextul tranziției 

energetice, automatizării și digitalizării sunt 

factori cu impact major asupra pieței muncii. 

• Raportarea la cele 99 de sectoare conform 

Nomenclaturii CAEN Rev 2 se întrevede a fi 

utilă din punct de vedere al similitudinilor la 

nivel de sector. Rămân totuși o serie de 

excepții precum: (i) transportul prin 

conducte, (ii) învățământul preșcolar, (iii) 

activitățile sportive și recreative, etc. sau 

diferențele public – privat. 

• Totuși, trebuie avut în vedere faptul că 

extinderea numărului de sectoare ar putea 

conduce la fragmentarea partenerilor 

sociali. 



Eliminarea reglementării sectoarelor 

de activitate, respectiv abrogarea HG 

1260/2011 și raportarea directă la 

Nomenclatura CAEN Rev. 2 la nivel de 

diviziune (2 cifre), cu recunoașterea 

partenerilor sociali 

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; 

(ii) reprezentativitate mai granulară 

până la nivel de sub-sectoare/grupe, 

3-4 cifre (modelul Spaniei). 

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.

Modificarea HG 1260/2011 în sensul 

creșterii numărului de sectoare de 

activitate, cu recunoașterea 

partenerilor sociali 

Similar cu exercițiul realizat la nivelul

celor 99 de sectoare, am pornit de la 

propunerea de modificare a HG 

1260/2011 din anul 2017 (acesta nu a 

fost înaintată în procesul legislativ), care 

presupunea creșterea numărului de 

sectoare de la 30 (în forma actuală) la 

72. Propunerea aduce o serie de 

îmbunătățiri, însă rămân particularități la 

nivelul unor sectoare precum Agricultură, 

Energie, Asigurări și bănci, Activități 

sportive și recreative, etc. care trebuie 

adresate.  
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Am avut în vedere inițial două opțiuni de clasificare a sectoarelor, susținute 
de măsuri adiționale

Măsuri suplimentare de avut în vedere

• Angajamentul ferm al autorităților publice 

relevante în revitalizarea dialogului social la 

nivel de sector și susținerea partenerilor sociali 

în depășirea blocajelor actuale; 

• Reevaluarea subiectelor care ar trebui 

reglementate prin contracte colective;

• Sprijin pentru creșterea capacității instituționale

a partenerilor sociali; 

• Utilizarea indicatorilor economici și sociali, 

respectiv analize de impact în procesul de 

negociere colectivă;

• Îmbunătățirea calității procesului consultativ, 

prin acordarea de timp suficient în consultare și 

argumentarea/motivarea neimplementării 

anumitor observații

Aceste măsuri ar conferi mai multă încredere 

partenerilor social cu privire la proces.

1 2
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Consultarea părților interesate confirmă ineficiențele identificate 

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: 

• lipsei culturii dialogului social, în general;

• lipsei obiectivelor naționale care să sprijine procesul de dialog social 

la toate nivelurile;

• tipologiei sectoarelor reglementate în procesul de dialog social;

• distribuției salariaților în companii;

• rigidității dialogului social tripartit;

• 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;

• barierelor legale pentru dezvoltarea sindicatelor, respectiv pragurile 

de reprezentativitate asociate Legii 62/2011.

Perspectivele generale 

Perspectivele specifice clasificării sectoarelor  

Definirea sectoarelor de activitate prin intermediul HG 1260/2011 este

considerată ineficientă, principalul argument fiind lipsa de corelare între 

organizațiile sindicale și cele patronale. Această ineficiență este 

rezultatul eterogenității celor 30 de sectoare reglementate, dar și 

problemelor structurale legate de dialogul social în general, în România. 
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Metodologie 

• Colectarea datelor și 

informațiilor din surse 

disponibile public

• Solicitarea de date și 

informații din rețeaua 

de companii PwC

Definirea ipotezelor de 

analiză a statelor selectate, 

respectiv: 

(i) descrierea negocierilor 

colective

(ii) criteriile utilizate pentru 

definirea sectoarelor

(iii) cartografierea 

partenerilor sociali

(iv) evaluarea eficienței 

negocierilor sectoriale

• Prelucrarea și analiza 

informațiilor colectate 

• Analiza sectoarelor de 

activitate din România 

conform Nomenclaturii 

CAEN Rev 2 

• Prezentarea 

concluziilor și 

recomandărilor

• Interviuri individuale cu 

părțile interesate 

• Au fost transmise 14 

solicitări de discuții, 

dintre care 8 s-au 

concretizat în interviuri  

Colectarea informațiilor Definirea ipotezelor Analiza și recomandările 
Interviurile cu părțile  

interesate 

Iunie – 22 Noiembrie – 22August – 22 Septembrie– 22
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