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Conectați încă 

În urma contextului actual, care durează în România din martie 2020, partenerii 
proiectului Workin Index au decis să continue activitățile conform calendarului, fără 
modificări majore. În perioada august - noiembrie 2020, au avut loc o mulțime de întâlniri 
diverse ale echipei de conducere, dar și ateliere tematice. Transpunerea în online a 
activităților prevăzute inițial într-un format fizic, a reprezentat la început o provocare, 
căutând să identifice punctele slabe, dar și îmbunătățirea lor sau exploatarea punctelor 
tari. Cu siguranță, pot fi identificate atât avantaje, cât și dezavantaje, dar dacă acestea 
sunt abordate și puse în aplicare cu rezistență, rezultatele nu vor fi doar așa cum era de 
așteptat, ci vizibil îmbunătățite. Cu un abonament la o platformă care permite organizarea 
de sesiuni online cu diverse opțiuni (cum ar fi interpretare, înregistrări, partajarea de 
prezentări, scriere directă în flip chart, sondaje și altele), cu răbdare, cu unele cercetări pentru noi improvizații, cu unele instrumente 
distractive și interactive / instrumente, dar și cu dorința reală de a păși cu ușurință într-o altă eră, activitățile online pot completa cu 
succes activitățile fizice. 

După cum este scris pe site-ul Comisiei Europene, citatul „Distanțarea socială a transformat modul în care ne conectăm, cercetăm și 
inovăm la locul de muncă”. În acest context, Comisia a lansat pe 13 iulie noile orientări privind competența digitală care includ pași 
practici, acțiuni cheie, sfaturi și resurse online pentru utilizatorii digitali, pentru a se asigura că lucrătorii, recrutorii și educatorii sunt 
echipați cu abilități digitale în contect post-coronavirus. Acest aspect va sprijini cu siguranță oamenii să profite la maximum de 
competențele lor digitale din perspectiva „drumului de angajare” - de la educație la ocuparea forței de muncă durabilă și antreprenoriat. 

Este evident că pandemia Covid-19 a schimbat drastic stilul de viață al multora dintre noi, schimbând obiceiurile, activitățile zilnice 
sau rutinele, schimbând modul în care „facem lucrurile”. Mulți dintre noi încă lucrează de acasă (și cu siguranță, se vor lua măsuri 
specifice la locul de muncă), mulți dintre noi preferă telemedicina să vadă un medic, decât să bată la ușa unui cabinet, mulți dintre 
noi urmărim mai multe filme pentru a ne distra și siguri, mulți dintre noi alegem instrumente de comunicare online pentru a vorbi cu 
prietenii. Toate acestea au dus la o creștere semnificativă a utilizării datelor pe Internet pe parcursul primelor câteva luni ale focarului. 
Conform Raportului de informații în bandă largă al Open Vault, pentru primul trimestru al anului 2020, consumul mediu de bandă largă 
a crescut cu 47%. 
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SOLICITAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 
În cadrul proiectului Workin Index am explorat dezechilibrele între 
cerințele și resursele existente la locul de muncă, în România și 
Norvegia, folosind o metodologie consacrata de către OECD. 

Astfel, în urma cercetării noastre putem spune că locurile de muncă cu 
presiune ridicată (resurse insuficiente și cerințe excesive) se regăsesc mai 
degrabă în România decât în Norvegia și mai degrabă în sectorul public 
decât în cel privat. Complexitatea sarcinilor (corelată cu nivelul studiilor 
necesare pentru ocuparea postului și vârsta angajatului) poate constitui o 
posibilă explicație a presiunii resimțite din perspectiva cerințelor. De 
asemenea a rezultat că pe măsura înaintării în vârstă, se tinde nu neapărat 
spre diminuarea cerințelor cât mai degrabă spre accesul la resurse 

suplimentare ceea ce determină o scădere a presiunii la locul de muncă.  

Presiunea ridicată de la locul de muncă se repercutează adesea în starea de sănătate și tulburările de somn ale celor care ocupă 
astfel de locuri de muncă.  De altfel există studii care corelează presiunea la locul de muncă de apariția depresiei și anxietății.  

Un puternic factor explicativ al presiunii la locul de muncă este reprezentat de condițiile de muncă,  inferioare în România față de 
Norvegia sub toate aspectele avute în vedere. 

Demn de investigat în viitor este aspectul referitor la climatul psihosocial existent la locul de muncă în România. Situațiile de 
intimidare/hărțuire/umilire/ agresare din partea colegilor de muncă apar mai frecvent și la cote net superioare în cazul angajaților 
români față de cei norvegieni, mai degrabă în sectorul public decât în cel privat. Pe de altă parte relaționarea cu clienții/furnizorii poate 
constitui un factor de presiune mai degrabă în sectorul privat decât în cel public, unde o parte din autoritatea funcției este transferată 
asupra relației dintre angajat și client/furnizor.  

Din perspectiva resurselor investigate și cu un puternic caracter explicativ distingem autonomia precum și practicile de management. 
Autonomia la locul de muncă este net superioară în sectorul privat în ceea ce privește modul de abordare al sarcinilor, modul de 
organizare și planificare a muncii precum și relația șef-subordonat.  

Având în vedere rezultatele obținute, din perspectiva sindicală, considerăm prioritare următoarele direcții de acțiune:  
• Îmbunătățirea condițiilor de muncă 
• Creșterea oportunităților de formare profesională 
• Investirea de resurse în sensul îmbunătățirii climatului psihosocial la locul de muncă 
• Analizarea și îmbunătățirea modului de organizare și planificare al activității în sensul eliminării ambiguităților, oferirii de feedback și 

impunerii de orizonturi temporale realiste privind realizarea sarcinilor de serviciu. 
• Asigurarea unui echilibru între abilitățile angajatului și responsabilitățile acordate prin evaluări corespunzătoare.  
• Dezvoltarea unei strategii corespunzătoare de motivare a angajaților.  

     Autor - Adrian Neagoe, manager de proiect și vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare  

   

         EPSU – Recrutare și organizare 

Pe baza inițiativei EPSU (Federația Europeană din Serviciului Public), în noiembrie, 
mulți lideri sindicali și ofițeri din 10 sindicate din Moldova și România au participat 
la o serie de ateliere cu tema principală privind organizarea și recrutarea. După un 
prim webinar despre dezbaterea strategiilor de organizare și recrutare, liderii 
sindicatelor au încercat să își elaboreze propriile strategii care au fost evaluate în 
cadrul întâlnirilor individuale cu fiecare sindicat. Ultimul atelier a reunit din nou toate 
sindicatele ca prima dată, pentru o dezbatere ulterioară, dar și o analiză a procesului. 
Federația PUBLISIND a fost reprezentată de Adrian Neagoe și Cosmin Andreica. La sfârșitul discuțiilor, au fost identificate șase 
puncte cheie: angajamentul de organizare și recrutare, gestionarea strategiei, o bună comunicare, campanii menite să asigure 
îmbunătățiri pentru membri, instruiri, recrutarea de noi începători. 

 



Securitatea socială este un drept al omului, dar 
când se va aplica tuturor?  
 
Imaginați-vă în pielea unei persoane de la începutul secolului al XIX-lea. Viața 
este foarte grea și nu ai avea aproape nicio plasă de siguranță. Protecția socială 
consta doar în caritate și bunăvoința familiilor mai înstărite, a bisericii sau a 
corporațiilor. Doar cei mai săraci și orfani ar fi primit o formă de protecție socială. 
Situația a început să se schimbe de-a lungul secolului al XIX-lea odată cu revoluția 
industrială, când muncitorii s-au confruntat cu o scădere a siguranței la locul de 
muncă (în special în industriile metalurgice și miniere), iar angajatorii au avut 
dificultăți în atragerea și păstrarea forței de muncă (în mare parte din zonele rurale 
și foarte mobilă). În plus, principiile responsabilității sociale au început să se 
dezvolte și unii angajatori au încercat să alinieze principiile dreptății sociale ale 
creștinismului cu interesele lor materiale. 

Înființată de Pierre Laroque în 1944 pentru a face față dificultăților umane, 
protecția socială este, pe scurt, garanția unui venit după pensionare, în caz de șomaj sau invaliditate sau acces la asistență medicală 
- un element de bază pentru promovarea securității sociale ca drept al omului. Include asigurări sociale, asistență socială, programe 
universale, fonduri mutuale, fonduri naționale de asigurări și alte aranjamente, inclusiv sisteme orientate spre piață care, în 
conformitate cu legislația sau practica națională, fac parte din sistemul de protecție socială al unei țări. Sistemele de protecție socială 
urmează de obicei logica dezvoltării progresive în ceea ce privește domeniile politice și acoperirea populației. Sistemele au fost 
construite secvențial, în funcție de circumstanțele și prioritățile naționale. În multe cazuri, accidentele la locul de muncă au fost 
acoperite mai întâi, urmate de pensii pentru limită de vârstă și invaliditate, prestații pentru urmași, apoi asigurări de boală, sănătate 
și maternitate. Prestațiile pentru copii și familie și indemnizațiile de șomaj au apărut pe ultimul loc. (Sursa: OIM, Baza de date globală 
de protecție socială; ISSA / SSA, Programele mondiale de protecție socială; OIM,  

Dreptul la protecție socială este o necesitate recunoscută de standardele internaționale, în special de Declarația Universală a 
Drepturilor Omului (Națiunile Unite, 1948). Organizația Internațională a Muncii (OIM) și-a exprimat în mod constant dorința de a 
combate șomajul, accidentele de muncă și bolile profesionale și de a garanta pensiile pentru bătrânețe și invaliditate. În acest sens, 
Convenția nr. 102 al OIM (1952) este un instrument internațional bazat pe principiile esențiale ale securității sociale, care exercită o 
puternică influență la nivel regional, național și internațional. Acesta garantează accesul tuturor la asistența medicală, dreptul la 
prestații de șomaj, dreptul la prestații de invaliditate și fiecare stat care o ratifică trebuie să pună în aplicare aceste principii. România 
a ratificat Convenția OIM nr.102 în 2009. 

Toate textele internaționale recunosc importanța dreptului la securitate socială ca drept al omului. Statul are obligația de a garanta 
drepturile economice și sociale și, în același timp, de a respecta și promova dreptul la securitate socială ca drept al omului prin 
stabilirea unei legislații adecvate de protecție socială. În plus, abordarea socială a protecției sociale necesită un stat care să asigure 
pacea socială, stabilitatea și coeziunea socială, precum și aranjamentele financiare necesare, astfel încât fiecare ființă umană să aibă 
dreptul de acces la securitate socială, asigurări și asistență socială, precum și acces la asistență medicală.  

Conform Raportului mondial privind protecția socială 2017-2019: Protecția socială universală pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (OIM, 2017) 
• Doar 45% din populația lumii primește cel puțin un ajutor social, în timp ce restul de 55% (4 miliarde de oameni) rămân neprotejați. 
• Doar 29% din populația lumii are acces la securitate socială cuprinzătoare (în creștere de la 27% în 2014-2015), în timp ce 71% 
(5,2 miliarde de persoane) nu sunt deloc protejate sau sunt protejate doar parțial. 
• Acoperirea prin protecție socială a persoanelor în vârstă rămâne limitată. Doar 41,1% dintre mamele cu nou-născuți primesc alocație 
de maternitate, în timp ce 83 de milioane rămân neacoperite. 
• Doar 21,8% dintre șomeri sunt acoperiți de prestații de șomaj, în timp ce 152 de milioane de șomeri nu sunt încă acoperiți. 
• Doar 27,8% dintre persoanele cu dizabilități severe din întreaga lume beneficiază de o indemnizație de invaliditate. 

Refuzul accesului la servicii de sănătate și educație, forțarea unei persoane să lucreze pentru un salariu care nu îi permite să 
supraviețuiască sunt încălcări ale principiilor universale ale demnității și respectului pentru ființe umane, iar statele lumii au obligația 
de a acorda cetățenilor lor aceste drepturi minime. 

În caz contrar, neajunsurile și consecințele lor sunt responsabilitatea comunității internaționale, deoarece drepturile omului sunt 
universale și este imoral să ignorăm sărăcia doar pentru că există dincolo de granițele naționale. Asigurarea protecției sociale pentru 
toți este un drept fundamental și o obligație morală, atât la nivel național, cât și internațional. Este un drept esențial pentru dezvoltare 
și echitate care trebuie pus în practică și pentru care trebuie alocate resursele necesare. 

 
Autor - Mirela Caravan, membră al echipei de management, relații internaționale în cadrul Blocului Național Sindical  

 

 



LIDERI - NĂSCUȚI SAU CREAȚI? 
 Organizațiile sindicale se confruntă cu o scădere a numărului de membri, situație întâlnită în majoritatea statelor europene. De 

asemenea, putem identifica un trend de   îmbătrânire a activului sindical pe fondul 
îmbătrânirii populației și a forței de muncă la nivelul Europei. Nu în ultimul rând, 
digitalizarea a contribuit într-o manieră brutală la influențarea țesutului social 
astfel că aceasta a afectat inclusiv organizațiile sindicale. În toată această 
dinamică, leadershipul sindical trebuie să se adapteze și să facă față unor 
provocări inedite cum ar fi digitalizarea sau globalizarea. Persoanele cele mai 
expuse din piața muncii sunt tinerii. Criza din 2011 a evidențiat în mod clar  faptul 
că tinerii au fost cei mai expuși turbulențelor pieței muncii, o dovadă clară fiind 
șomajul îngrijorător de mare în rândul tinerilor dar și apariția conceptului de tinerii 
NEETS (not in school, education or training).  
 

Toate acestea sădesc nevoia existenței unor lideri tineri în mișcarea sindicală. De altfel, întinerea leadershipului sindical constituie un 
demers cu sens deoarece aceștia sunt mai receptivi și capabili să internalizeze schimbarea atât la nivel personal cât și la nivel 
organizațional. 
Problematica întineririi leadearshipului sindical este una dificil de gestionat deoarece munca se reprezintă pe ea însăși iar tinerilor le 
este foarte dificil să obțină un contract de muncă pe perioada nedeterminată sau să beneficieze de contracte de muncă stabile. În 
general, nivelul de productivitate redus livrat de tineri coroborat cu presiunea pe flexibilizarea sistemului de relații industriale constituie 
elemente care împiedică accesul tinerilor la piața muncii respectiv împiedică inclusiv organizarea acestora în sindicate. Mai mult decât 
atât, tineri sunt extrem de volatili și extrem de mobili astfel că lipsa obligațiilor le permite să renunțe ușor la un loc de muncă sau să 
se deplaseze într-o altă regiune sau țară cu locul de muncă. 
 
Psihologia și așteptările tinerilor sunt relativ diferite de revendicările sindicale dar și de  agenda publică a marilor centrale sindicale. 
Accesul tinerilor în top managementul organizațiilor sindicale este o chestiune imperativ necesară pentru supraviețuirea 
organizațională dar și pentru conectarea agendei sindicale la întreaga paletă de așteptări a lucrătorilor, indiferent de vârstă. Un prim 
pas în vedere construirii unor tineri lideri în mișcarea sindicală trebuie să faciliteze și să motiveze accesul tinerilor în sindicate pentru 
ca aceștia să fie familiarizați cu modalitatea de organizare și funcționare a unui sindicat. 
 
Deși există multă polemică pe marginea existenței unor abilități născute la nivelul unui individ pentru asigurarea unui nivel de 
leadership calitativ, se apreciază că se poate livra un nivel de ridicat de calitate în procesul de reprezentare sindicală cu abilități 
învățate. Înțelegerea procesului de reprezentare sindicală, a sistemului de relații industriale, a piețelor, a contractului social, a 
globalizării acum și a digitalizării reprezintă deprinderi care pot asigura un nivel ridicat de leadership. Toate aceste cunoștințe sunt 
imperativ necesare în procesul de negociere la nivel de contract colectiv de muncă. Aceste cunoștințe trebuie completate cu o serie 
de abilități și trăsături mult mai greu de asimilat. 
 
Controlul emoțional, capacitate de persuasiune, empatie, capacitatea de motiva, încredere, curaj, integritate, inspirație, pasiune sau 
răbdare sunt trăsături ale unui lider care deși se pot învăța de către orice persoană nu sunt utilizate sau folosite cu aceiași eficiență 
în comparație cu un o persoană care dispune de aceste caracteristici nativ. Un lider care integrează nativ majoritatea caracteristicilor 
anterior menționate sunt mult mai adaptați culturii organizaționale specifice organizațiilor sindicale. 
 
În situația în care există deschiderea și motivația necesară, o persoană poate deveni lider într-o organizație sindicală, acesta având 
capacitatea să corespundă așteptărilor membrilor de sindicat însă performanța și diferența în reprezentarea sindicală este realizată 
de persoane care se nasc cu abilități de lideri. 

Autor – Florian Marin, membru al echipei de management, președinte FSLR  

DENSITATEA SINDICATELOR ÎN NORVEGIA 

Densitatea sindicatelor din Norvegia, în toate sectoarele, este de aproximativ 50%. Ca un 
comentariu general, denisitatea sindicală este cea mai mare în sectoarele publice (municipalitate, 
regiune - și stat) și, de asemenea, în ramurile / sectoarele „tradiționale”, cum ar fi industria, 
construcțiile, electricitatea, instalațiile sanitare și așa mai departe. Densitatea sindicatelor în sectorul 
de stat este de aproximativ 90%, ceea ce poate reprezenta cea mai mare denisie a sindicatelor din 
forța de muncă norvegiană. 
 
Din nefericire, densitatea sindicatelor este în scădere și pot fi mai multe motive pentru aceasta. 
Sectorul serviciilor este în creștere și, printre cei care lucrează acolo, o mulțime de tineri (primul lor loc de muncă) care rămân doar 
câțiva ani - și, din acest motiv, nu cred în a deveni membru de sindicat. Același lucru este valabil și pentru lucrătorii străini (forța de 
muncă migranță care lucrează pentru o perioadă scurtă de timp în Norvegia sau face naveta pentru a lucra în Norvegia din țara lor 
de origine). Negativitatea sindicală din Norvegia nu se referă atât la vârstă, cât și în ce sector / ramură lucrezi, dar în același timp  
cred că trebuie să recunoaștem că tinerii se organizează într-un grad puțin mai mic decât au făcut părinții lor. 
 
Numărul mediu de membri este organizat pentru protecția muncii și dintr-un motiv mai mare decât înainte - reduceri la asigurări, 
depozit pentru case, mașini și case și așa mai departe. Sindicatele au devenit un furnizor de protecție a muncii și alte oferte. 
Problema este că percepția sindicatelor din Norvegia este încă foarte mare, chiar dacă densitatea sindicatelor scade încet. ..un fel de 
contradicție. 

Autor – Tore Leirfall, consilier special în cadrul YS  
 



 
 

ARTICOLUL…pentru meditație 
 

“Am învățat că mai am multe de învățat” 
 

Cultura învățării reprezintă un proces continuu, nu doar o 
activitate de identificare a „rețetei” perfecte în ceea ce 
privește cursurile și seminariile pe care angajații trebuie să 
le urmeze. Trebuie să vorbim despre cultivarea unei 
mentalități a dorinței de învățare, de dezvoltare a curiozității 
și de împărtășire a ceea ce ai învățat sau ai aflat nou, cu toți 
ceilalți colegi. 

 
O organizație care învață este acel grup de oameni care se 
află într-o permanenta, neîntreruptă căutare de căi noi și mai 
bune de a se adapta la schimbare și de a-și crește 
performanțele, și în care membrii echipelor își cresc 
neîntrerupt capacitatea de a obține rezultatele pe care și le 
doresc. 
„Cât trăim învățăm” este o expresie care a devenit mai 
valabilă ca oricând în actualul mediu tehnologic, politic, 

economic și social. Totul se schimbă și evoluează mai repede ca niciodată, iar asta înseamnă că atât angajații, cât și angajatorii 
trebuie să se adapteze. 
Pentru a fi la curent cu aceste schimbări și pentru ca angajatorul să se asigure că organizația este flexibilă și adaptabilă, trebuie să 
încurajeze o cultură a învățării în rândul angajaților. Furnizarea celor mai mari active ale voastre - oamenii dvs. - de formare, dezvoltare 
și parcursuri profesionale ar putea duce, de asemenea, la un loc de muncă mai fericit, mai productiv și la economisirea resurselor 
financiare cheltuite pentru gestionarea cifrei de afaceri. Studiul Towers Watson Global Workforce din 2012 a constatat că aproape 6 
din 10 companii au raportat dificultăți în reținerea angajaților cu abilități speciale și, în aceeași pondere, au dificultăți mari în reținerea 
angajaților cu potențial și a celor mai performanți. Studiul a constatat că un angajament durabil între organizație și angajat este strâns 
legat de natura și calitatea experienței angajaților la locul de muncă. Angajamentul se dezvoltă ca parte a culturii și mediului de lucru 
al unei organizații. Acesta trebuie creat și alimentat continuu printr-un accent pe formare, managementul performanței, comunicare 
și leadership vizibil. 
 
Evident, fiind vorba despre un concept destul de abstract, mulți se întreabă cum pot să implementeze o asemenea cultură la nivelul 
organizației pe care o conduc. Iar răspunsul nu se regăsește sub forma unei rețete bine definite pe care trebuie doar să o aplici și ai 
rezultatul dorit. În principal sunt trei etape importante în definirea unei culturi ale învățării la nivelul unei organizații.  
 
În primul rând trebuie să stabilim viziunea și valorile care vrem să caracterizeze organizația, și asta pentru a-i inspira pe angajați și 
pentru a-i determina să acționeze împreună pentru atingerea acestor viziuni. 
 
A doua etapă trebuie să reprezinte deschiderea afișată a organizației față de propriii 
angajați, care să recepționeze mesajul subliminal că sunt liberi să creeze, să vină cu idei 
noi, să pună la îndoială metodele tradiționale și să fie curioși să experimenteze și să pună 
în practică propriile idei. Trebuie fructificate experienţele proprii, ale altor companii, ale 
beneficiarilor în procesul de învățare, care are drept scop transferul cunoştinţelor 
dobândite. 
 
A treia etapă este una de reflexie și de analiză a primelor două. Ne interesează cum s-a 
realizat transferul competențelor noi dobândite urmare a învățării continue în cadrul 
organizației. Fie că vorbim despre profit, calitatea serviciilor, îndeplinirea unor standarde 
de performanță. Mai mult, este absolut obligatorie recompensarea corectă a oamenilor, 
în funcţie de modul cum aplică filosofia şi realizează obiectivele organizației. Ei trebuie 
încurajaţi să se perfecţioneze şi ascultaţi când îşi exprimă opiniile. Ideile lor utile trebuie 
recompensate şi puse în practică. 
 
Cea mai mare amenințare pentru o organizație este acalmia minții angajaților și rutina 
prin care aceștia privesc sarcinile pe care le au de îndeplinit. Învăţarea este un proces 
prin intermediul căruia stimulăm interesul, curiozitatea, stima de sine dar și 
competitivitatea productivă la locul de muncă. 
 
În concluzie, cultura învățării trebuie să reprezinte un proces care să se deruleze 24/24, 
7 zile din 7, la nivelul organizației, să genereze dinamică, să stimuleze gândirea 
angajaților și să le crească capacitatea de a se adapta constant la provocările pe care le 
întâlnesc. 
 

Autor – Cosmin Andreica, membru al echipei de cercetare, secretar general al Federației PUBLISIND și Președintele Sindicatului EUROPOL  

 

Câteva date… 
 
• O cercetare a LinkedIn arată că jumătate 
din competențele cele mai solicitate de 
astăzi nu au fost nici măcar pe listă acum trei 
ani 
• O altă cercetare relevă problema culturii 
de învățare și a constatat că acele companii 
care alimentează în mod eficient dorința de 
învățare a forței de muncă au cu cel puțin 
30% mai multe șanse să fie lideri de piață în 
industriile lor, pe o perioadă lungă de timp 
• Decenii de cercetare în domeniul vocației 
profesionale arată că alinierea motivaţiilor și 
a intereselor oamenilor la caracteristicile 
locului de muncă și a culturii organizației, 
tinde să crească nu doar motivația lor de a 
învăța, ci și performanța lor 
• Cercetările efectuate de Bersin & 
Associates arată că o cultură de învățare cu 
impact ridicat poate duce la o creștere cu 
37% a productivității angajaților 
• Un alt studiu a concluzionat că formarea 
profesională formală reprezintă doar 10% 
din ceea ce învață angajații, ceea ce 
înseamnă că restul de 90% este un spațiu 
care rămâne neexploatat 



 

 

Munca de acasă în Norvegia 
 
 
Munca de acasă era un fel de lucru ciudat și neobișnuit în Norvegia înainte ca Covid-19 să 
intre în țară. Principala regulă era că vă întâlniți și lucrați de la birou / fabrică / școală și așa 
mai departe. A existat, de asemenea, o reglementare veche despre „locurile de muncă la 
distanță”, adică să lucreze de acasă, dar respectiva reglementare nu se referea la o situație 
ca cea în care ne aflăm astăzi. Și întrucât regulamentul era „de altă dată”, nu a fost 
actualizat odată cu dezvoltarea tehnologică de astăzi.  
 
Situația de astăzi este că Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale are un grup de experți care 
lucrează cu statutul juridic al muncii de la domiciliu / telemuncă cu perspectiva generală 
pentru toți lucrătorii norvegieni. Subiectele sunt timpul de lucru, timpul de odihnă, 
asigurările, echipamentele, închirierea liniilor de calculatoare / banda largă și așa mai 
departe.  
 
Diferitele sectoare / ramuri au, de asemenea, propria lor activitate în aceste domenii, dar 
părerea mea este că toată lumea așteaptă ca grupul de experți să-și termine activitatea, 
mai ales pentru că unele dintre modificările care (ar putea) să apară vor fi pentru un act, iar 
modelul norvegian funcționează astfel: Parlamentul aprobă Legea, Ministerul o 
operaționalizează în reglementări și angajatorii / sindicatele negociază acorduri în cadrul 
Legii / regulamentelor. 
 
Lucrați de la domiciliu / telemuncă: pro sau 
contra? Cred că veți obține o mulțime de 
răspunsuri diferite dacă această întrebare a 
fost adresată oamenilor. Unora le place..unii 
nu, dar din perspectiva YS, va trebui să se 
țină seama de toți pro / contra și să încerce 
să facă relațiile de muncă cât mai 
satisfăcătoare posibil pentru membrii noștri.             
 
 

Autor – Tore Leirfall, consilier special în cadrul YS  
 

 
 

Despre munca decentă în România 
 
 
Discuțiile despre munca decentă s-au amplificat semnificativ în ultimii 10 ani, 
acestea devenind prezente în aproape orice negociere de contract colectiv de 
muncă la nivel de unitate sau la nivel sectorial. Creșterea muncii decente în 
importanță a fost influențată de extinderea teritorială a fluxurilor de producție, 
extinderea globalizării dar și a manifestării din ce în mai proeminente a 
diferențelor de dezvoltare regionale.  
 
La toate acestea se adaugă și diferențele de dinamică dintre factorii de producție, 
situație care a favorizat statele care asigură beneficii mai mari și mai rapide 
capitalului, acestea fiind în general state care inovează.  
 

Un alt element care a influențat pozitiv discuțiile despre munca decentă se referă la migrația forței de muncă. O creștere a dinamicii 
capitalului a determinat o dinamică mult mai redusă ca intensitate a forței de muncă. Globalizarea lanțurilor de distribuție și de 
producție a generat o situație în care distribuția valorii adăugate să fie concentrate într-un anumit punct specific astfel că nu toți 
contributorii la valoarea adăugată beneficiau în mod just de beneficii corelate cu contribuția adusă. 
 
Munca decentă, sintetizează aspirațiile persoanelor pe durata activității lor în muncă, pe tot parcursul vietii. Aceasra se referă la 
posibilitatea de accedere la o ocupație productivă care să genereze un venit echitabil, securitate în muncă, protecție socială familiei 
astfel încât lucrătorii să își poată întreține familiile, să genereze perspective mai bune de dezvoltare personală și de integrare socială, 
precum si libertatea de exprimare a opiniilor. Nu trebuie uitat faptul că lucrătorii trebuie să aibă dreptul de a se organiza și de a 
participa la luarea acelor decizii care le influențează viața și să existe egalitate de șanse și de tratament pentru toată lumea (femeie 
sau bărbat). 
 
În opinia mea, salarizarea este de departe una dintre cele mai importante variabilei ale conceptului de muncă decentă. Afirmația mea 
se bazează pe faptul că salarizarea reprezintă una dintre cele mai disputate variabile în negocierile contractelor colective de muncă, 

Statistici privind munca de la 
distanță 
 
• 55% dintre întreprinderi la nivel global oferă 
o anumită capacitate de lucru la distanță 
• 18% din forța de muncă efectuează 
telemunca cu normă întreagă 
• 77% dintre teleangajați declară că sunt mai 
productivi 
• 37% dintre lucrătorii îndepărtați spun că cea 
mai bună modalitate de a crește 
productivitatea este de a face pauze regulate 
• 30% dintre teleangajați economisesc cu 
5.000 USD pe an 
• 11.000 de dolari reprezintă cât pot 
economisi anual companiile pentru fiecare 
angajat care lucrează la distanță la jumătate 
de normă 
• Oamenii care lucrează de la distanță câștigă 
în medie 4.000 USD mai mult pe an  
• 99% dintre teleangajați vor să continue să 
lucreze în telemuncă în viitor 
• 90% dintre lucrătorii la distanță ar 
recomanda să lucreze de la distanță unui 
prieten (review42.com) 
• Pozițiile de lucru la distanță sunt în creștere 
(creștere cu 44% în ultimii 5 ani, creștere cu 
91% în ultimii 10 ani, creștere cu 159% în 
ultimii 12 ani) 
• Teleangajații se simt mai bine (studiu pe 500 
de lucrători, grupul raportând „niveluri mai 
ridicate de satisfacție la locul de muncă și 
niveluri reduse de epuizare și stres 
psihosocial”) 
• Munca la distanță crește satisfacția și 
păstrarea la locul de muncă 
• Majoritatea lucrătorilor îndepărtați iau 2-3 
săptămâni de vacanță pe an (miro.com) 



este punctul care generează cele mai  lungi și disputate negocieri. De altfel, este normal să fie așa deoarece România manifestă un 
nivel salarial mult redus față de alte state ale Uniunii Europene. Tendința de uniformizare a prețurilor a fost un proces mult mai alert 
decât cea de uniformizare a salariilor ori în această situație cerințele pentru salarii mai mari sunt justificate.  În același timp, ce este 
decent pentru un salariat din Germania sau Norvegia este foarte mult pentru un salariat din România. Decența muncii trebuie 
interpretată într-un context mult mai larg, un context care integrează variabila socială, culturală, societală dar și cea economică. 
 
Analizând într-un context macroeconomic global cred că cea mai puțin importantă variabilă a muncii 
decente în România este formarea profesională. România se situează pe ultimele locuri la capitolul 
organizarea și participarea la cursuri de formare profesională de tip life long learning. În ciuda faptului că 
există prevederi legale clare, angajatorii nu sunt dornici să investească în forța de muncă din România. 
Deopotrivă interesul salariaților pentru cursurile de formare profesională este unul scăzut. A nu se înțelege 
că nu este nevoie de formare profesională deoarece o reorientare structurală a economiei nu se poate 
realiza decât cu o reorganizare a competențelor de care dispune forța de muncă.  Situația ar putea fi 
justificată de modelul economic utilizat în România, respectiv unul bazat pe forță de muncă ieftină care nu 
livrează neapărat performanță. 
 
Relația dintre organizațiile sindicale și munca decentă este una mai mult decât clară. Organizațiile 
sindicale au responsabilitatea atât morală cât și statutară să implementeze conceptul de muncă decentă 
în complexitatea lui, la nivelul fiecărui loc de muncă din România. Fără doar și poate, această idee este 
împărtășită de toți colegii mei de mișcare sindicală. 
 

Autor – Alexandru Gurgu, membru al echipei de manangement din cadrul proiectului, președinte Sindicatului SANAB  
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Calendarul întâlnirilor organizate în 
perioada august - noiembrie 2020 
 
03.08.2020 - Întâlnire de management 
07.08.2020 - Întâlnire de management 
25.08.2020 - WI Atelier de lucru 1 
27.08.2020 - WI Atelier de lucru 2 
28.08.2020 - WI Atelier de lucru 3 
03.09.2020 - WI Discuții/dezbateri în 
urma atelierelor de lucru 
08.09.2020 - Întâlnire echipa de lucru 
25.09.2020 - Întâlnire de management 
12.10.2020 - Întâlnire de management 
19.10.2020 - WI Atelier de lucru 1 
20.10.2020 - WI Atelier de lucru 2 
23.10.2020 - WI Atelier de lucru 3 
03.11.2020 - Întâlnire de management 
09.11.2020 - Întâlnire echipa de lucru 
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