
Newsletter emis de Federatia PUBLISIND in cadrul proiectului Workin Index  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

IN CONTINUARE 

Pastrand aceeasi motivatie si urmarind aceleasi obiective, chiar si In 

contextul actual al pandemiei care continua, partenerii proiectului Workin 

Index au respectat cu strictete planul stabilit la inceput. In ultima luna a 

anului 2020, echipa cercetatorilor s-a intalnit pe 8 decembrie, iar echipa 

de management s-a intalnit pe 10 decembrie, inchizand astfel primul an al 

proiectului, intr-adevar un an unic si provocator, sa spunem, prin 

impunerea adaptarii la o noua etapa globala coroborat cu pastrarea 

obiectivelor propuse, dar si mentinerea unei echipe conectate, chiar daca 

pastrarea distantei fizice a devenit noul „in zilele noastre”. 

Una dintre noutatile proiectului, ar fi dezvoltarea unei noi clase: clasa a 7-

a – conditii atipice. Principala nevoie a adaugarii acestei clase in cuprinsul Indexului muncii decente, configurat pana acum 

in cadrul proiectului, reprezinta un rezultat logic al concluziilor dezbaterilor organizate pana in aceasta etapa, precum si al 

contextului in care ne aflam la nivel mondial. Activitatile derulate pana in prezent in cadrul proiectului s-au organizat aproape 

exclusiv in mediul online ca si consecinta a masurilor adoptate si a restrictiilor impuse pe linia prevenirii raspandirii noului 

tip de coronavirus. Mai multe detalii vor fi prezentate in cadrul activitatilor viitoare, insa ca un scurt rezumat, vom spune 

faptul ca aceasta noua clasa a Indexului, a fost intitulata „Situatii atipice”, fiind astfel evitate denumiri sau definitii care ar 

putea restrange aria de aplicare sau ar putea crea confuzie.  

Astfel, chiar daca pandemia este considerata „situatie atipica”, cea care a condus la generarea acestei clase, nu se vor 

evalua doar situatiile de tipul pandemiilor, astfel incat atat dimensiunile cat si indicatorii care compun clasa, sa acopere o 

arie larga de aspecte urmarind modul in care sunt influentate conditiile de munca in situatii exceptionale. 

De asemenea, ulterior desfasurarii intalnirilor echipei de cercetatori organizate in luna ianuarie si a intalnirii echipei de 

management organizata in luna februarie, pe data de 26 februarie 2021, a fost organizat seminarul pentru evaluarea si 

promovarea Agendei Muncii Decente. In cadrul acestuia, prin participarea a aproape 40 de persoane, s-a urmarit atat 

prezentarea indicatorului de masurare a conditiilor de munca aplicabile oricarui loc de munca, indiferent ca vorbim de loc 

de munca in mediul public sau in mediu privat, cat si dezbaterea pornind de la rezultatele obtinute si armonizand observatii 

referitoare la sectorul public si privat, atat din Romania cat si din Norvegia. 
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NOUTATI 

Federatia PUBLISIND, totodata promotorul proiectului Workin Index, organizatie care 

totalizeaza 35.000 de membri din 

domeniile administratie publica 

centrala si locala, asistenta 

sociala, politie si politie de 

frontiera, grefa judiciara, 

penitenciare si probatiune, sport 

si tineret, finante si control 

financiar, mediu si RA-APPS, a 

declansat proteste incepand cu data de 31 decembrie 2020 in reactie la 

adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului prin care se suspenda aplicarea 

legii care reglementeaza sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul 

bugetar (decurgand astfel revendicari, precum: eliminarea inechitatilor salariale 

din sistemul public, aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor si un 

salariu minim corelat cu cresterea preturilor de consum). Din 10 februarie 2021, 

in fata Parlamentului 

Romaniei, PUBLISIND a 

lansat un nou format de 

actiune sindicala, proteste 

care includ utilizarea 

dispozitivelor cu fum colorat 

(permise de lege). Cea mai 

notorie actiune a fost cea de 

la Cotroceni din 24 februarie, 

notorietatea fiind asigurata 

doar de actiunile agresive ale 

jandarmilor. Astfel, dupa 

finalizarea calendarului de 

miting decis in luna decembrie 2020, a fost organizat un protest suplimentar, in format 

atipic, pe 1 martie 

2021. Acesta a fost un 

mesaj prin care s-a 

transmis opiniei 

publice inclusiv prin 

intermediul presei 

internationale, faptul ca 

dialogul social este 

declarat oficial mort, in 

Romania. Prim-

ministrul a amenintat 

direct sindicatele 

si in general, miscarea sindicala, argumentand ca sunt mult prea multe 

proteste care ii perturba strategiile care se pare ca se axeaza doar pe taieri. 

In data de 4 martie 2021, Blocul National Sindical, una dintre cele mai 

mari confederatii din Romania, a intocmit o scrisoare deschisa 

adresata primului ministru, prin care a solicitat respectarea Constitutiei 

Romaniei, retragerea afirmatiilor denigratoare la adresa organizatiilor 

sindicale, incetarea invrajbirii lucratorilor din sectorul public cu cei din 

sectorul privat, cererea scuzelor public pentru derapajele comunicationale 

precum si una dintre cele mai importante particularitati ale dialogului social si 

anume, asezarea la masa cu partenerii sociali, asa cum au facut-o si 

cei mai multi din predecesorii sai. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPRE INDUSTRIILE... NORVEGIENE 

Ca natiune, Norvegia, ca si restul Europei si a lumii, a fost lovita de consecintele 

pandemiei COVID-19. Noi, ca norvegieni, am resimtit atat efectele umane (chiar 

daca Norvegia nu este cea mai afectata tara in ceea ce priveste decesele legate 

de Covid - 19, totusi am avut aproximativ 650 de victime) – cat si efectele 

economice ale acestei pandemii. 

PIB-ul norvegian a scazut cu 2,5% in 2020, fata de 2019, iar rata somajului a fost 

(pentru cateva saptamani in martie / aprilie 2020) istoric mai mare cu 14%, dar, de 

atunci, a scazut la 4,4% (5 % daca sunt incluse si concedierile temporare). Merita 

mentionat faptul ca, chiar daca 4,4% dintr-o perspectiva europeana nu este atat de 

mare, este cu 1,5 puncte procentuale mai mare fata de rata istorica medie a 

somajului din Norvegia. 

Deci, cine a fost lovit? - si cine nu? 

In sectorul public (statul, judetul si municipalitatile, precum si intreprinderile finantate de stat au functionat ca de obicei), au existat cateva 

masuri suplimentare privind siguranta angajatilor, cum ar fi echipamentele de siguranta suplimentare, munca la domiciliu sau telemunca, 

insa toata lumea si-a pastrat slujba in aceasta perioada. 

Industria primara (agricultura, pescuit si silvicultura) a avut unele provocari in aceasta perioada. Acest lucru se refera in principal la lipsa 

fortei de munca, deoarece Norvegia este dependenta de forta de munca straina in aceste industrii, iar frontierele au fost inchise. 

Provocarile au fost rezolvate in mare parte prin zborurile cu muncitori sezonieri din Europa si Extremul Orient cu avioane charter. 

Industria secundara (fabricile standard si productia de petrol / gaze) a fost surprinzator de neafectata de situatia pandemica. Exportul de 

petrol / gaze a inregistrat o usoara scadere si acelasi lucru este valabil si pentru restul industriilor norvegiene, dar in ansamblu - s-au 

descurcat destul de bine. Daca as mentiona o provocare specifica si acestor industrii, ar fi lipsa fortei de munca straine. Norvegia este 

dependenta de forta de munca straina, iar situatia cu frontierele inchise a fost o provocare pe mai multe paliere. 

Industria tertiara (sectorul serviciilor, turismul, cafenelele, barurile, hotelurile, mallurile, afacerile culturale etc.) este poate zona in care 

pandemia a avut cea mai mare importanta. Norvegia are o industrie tertiara / de servicii foarte mare, iar „blocarile” interne, lipsa calatoriilor 

internationale si granitele inchise au facut ca aceasta industrie sa sufere. Cu accent mai mare, se pare ca intreprinderile independente 

mici care nu aveau capacitatea financiara ca a corporatiilor mai mari, au fost acele companii care au falimentat sau care au contribuit la 

cresterea gradului somajului. 

Tore Leirfall – special advisor YS 

 

One question & one answer 

Asa cum in cadrul tehnologiei, legislatiei sau medicinei, resursele 

umane sunt foarte importante, mai multe schimbari au avut loc in 

contextul pandemiei. Ce schimbari consideri ca vor contribui la o buna 

dezvoltare a resurselor umane in viitor?  

Principala schimbare care poate contribui la o buna dezvoltare a resurselor 

umane in viitor este pregatirea in domeniul tehnologiei informatiei si 

comunicarii. Pe scurt, acolo unde locul de munca permite desfasurarea 

activitatilor in sistem online (munca la domiciliu, telemunca) este important 

sa existe o perioada de pregatire pentru angajati in ceea ce priveste actualizarea sau chiar initierea lor in domeniul tehnologiei. 

Schimbarea paradigmei catre mediul online vine cu o serie de provocari pentru angajatii care lucreaza online (cum putem arhiva online 

documentele pe care in alte vremuri le arhivam fizic, pe suport de hartie?; Care sunt aplicatiile cele mai bune pentru stocarea informatiilor?; 

Cum putem organiza un eveniment de 100 de persoane intr-un spatiu virtual? Si chiar urmatoarea provocare: cu cine las copilul in timpul 

sedintei de la ora 12.00?); ultima intrebare este mai complexa si necesita un spatiu mai larg de discutie, este o tema de gandire; insa in 

ceea ce priveste primele provocari susmentionare, ele pot fi depasite prin cursuri, module si tehnici de invatare puse la dispozitia 

angajatilor de catre angajator pentru dezvoltarea competentelor pentru buna desfasurare a activitatilor profesionale in sistem online. 

Elena Marinescu – cercetator proiect 

 

 



SALARIATII SI SALARIZAREA 

Salarizarea este una dintre cele mai disputate variabile la nivelul relatiilor de munca, situatia 

fiind deplin justificata de implicatiile economice si sociale generata de aceasta. Numeroase 

sisteme profund legate direct sau indirect de drepturile constitutionale vizeaza nivelul 

salarial.  

Salarizarea reprezinta astfel una dintre cele mai importante variabile ce constituie parte 

integranta a sistemului de relatii industriale. Discutiile despre salarizare trebuie abordate 

intr-un spectru larg de analiza respectiv intr-un cadru in care progresul tehnologic sau 

dinamica factorilor de productie influenteaza intr-o maniera directa sistemele de salarizare dar si cuantumul salarial. Un alt exemplu 

concret in acest sens este globalizarea, aceasta prin influenta pe care a avut-o asupra mobilitatii factorilor de productie, a generat un 

impact semnificativ la nivelul sistemelor de salarizare. Nivelul salarial, in afara variabilelor de natura economica care au un impact asupra 

acestora, este si o notiune subiectiva astfel ca putem identifica persoane care se raporteaza diferit la aceiasi valoare salariala.  

Nevoia unui cadru de comparatie a fost concretizat in conceptul de venit decent respectiv nivelul salarial care permite asigurarea unui 

trai decent. Cercetarea realizata in cadrul proiectului Workin Index releva intr-o maniera clara si concreta cele mai sus mentionate. 

Intrebarea cu privire la perceptia decentei veniturilor obtinute in urma muncii depuse releva faptul ca 44,87% dintre persoanele care au 

participat la cercetare considera ca nivelul veniturilor nu le asigura un trai decent, in timp ce 55,13% considera ca nivelul veniturilor 

obtinute le asigura un trai decent.  

De asemenea, extrem de relevanta este limita de decenta aferenta veniturilor obtinute de catre un salariat. Plaja de valori obtinuta in 

urma aplicarii chestionarului este extrem diferita. Mai exact, un venit decent este de 3.000 lei, 4.000 lei, 5.000 lei sau 6.000 lei, de 

exemplu. Exista astfel pareri extrem de diferite cu privire la asigurarea unui nivel decent al veniturilor. Situatia este similara inclusiv in 

cazul unui nivel al veniturilor considerat a fi multumitor. Plaja de valori salariale obtinute variaza de la 3.000 lei pana la 9.000 lei, cu o 

concentrare semnificativa in jurul valorilor de 5.000 lei si 6.000 lei.  

Este mai mult decat evident ca perceptia vis a vis de nivelul veniturilor salariale este una diferita de la un individ la altul respectiv de la o 

tara la alta. Un nivel salarial de 5.000 de lei beneficiaza de interpretari diferite in Romania in comparatie cu alte state precum Germania. 

Puterea de cumparare, contractul social sau nivelul de dezvoltare economica reprezinta cateva din elementele care influenteaza perceptia 

vis a vis de un anumit nivel al venitului salarial. O variabila de asemenea importanta in analiza sistemelor de salarizare se refera la 

structura venitului individual.  

Cercetarea realizata in 

cadrul proiectului a 

evidentiat faptul ca  

salariatii din Romania 

prefera stabilitatea, 

respectiv salariul de 

baza, acesta 

inregistrand cel mai 

ridicat nivel de 

importanta. Alaturi de 

salariul de baza, 

nivelul sporurilor este 

de asemenea 

important acestea 

avand de cele mai 

multe ori un caracter 

cert nefiind legate de 

un anumit nivel de 

productivitate sau 

conditionate de 

atingerea anumitor 

tinte.  

78,99% dintre participantii la cercetare considera salariul de baza ca fiind important in foarte mare masura iar sporurile sunt importante 

in foarte masura pentru 61,18% dintre respondenti. Caracteristicile pietei trebuie abordate coroborat cu perceptia si modalitatea de 

raportare a salariatului in relatia cu salariul pentru a avea un sistem de salarizare sustenabil, in concordanta cu nivelul de asteptare 

salariala.  

Florian Marin – presedinte FSLR 

 



 

HOT TOPICS in resurse umane 

Pandemia a fortat milioane de angajati sa 

lucreze de la distanta si numeroase companii 

au ales sa faca aceasta miscare o 

caracteristica permanenta a modelelor lor de 

afaceri. Insa pentru a maximiza beneficiile 

muncii de la distanta, trebuie sa se gaseasca 

modalitati prin care oamenii sa ramana 

productivi si conectati fara a fi supraincarcati.  

Vedem o rescriere masiva a contractelor sociale intre angajatori si angajati. Este esential ca managerii si liderii de companii sa recunoasca 

si provocarile unice cu care se confrunta parintii care lucreaza, promovand un mediu si o cultura in care parintii care lucreaza sunt sustinuti 

activ.  Aceste noi contracte sociale intre angajatori si lucratori se concentreaza pe imbinarea muncii in birouri traditionale cu capacitati la 

distanta, precum si a orelor de munca la birou traditionale cu munca asincrona, toate permise de tehnologie. Gandindu-ne la viitorul 

muncii si la modul in care va evolua in anii urmatori, cred ca ziua de munca va fi mai virtuala si mai automatizata.  

Cresterea retelelor 5G si a masinilor conectate va permite statii de lucru virtuale care vor oferi angajatilor toate facilitatile unui loc de 

munca digital, de la asistenti alimentati de inteligenta artificiala care pregatesc prezentari pe ecrane pana la casti pentru realitate virtuala 

care ne vor pune la masa unei intalniri de dimineata cu colegi din intreaga lume. 

Efectul principal al pandemiei a fost accelerarea dinamicii deja prezente in societate - de la comertul electronic la educatia online pana la 

asistenta medicala la distanta. Dincolo de lumea afacerilor, pandemia a dezvaluit si accelerat disparitati puternice in ceea ce priveste 

veniturile, stilul de viata si oportunitatile. Oamenii din clasa muncitoare au fost concediati sau - daca erau considerati „muncitori esentiali” 

- au fost obligati sa-si riste viata pentru salariul minim. Generatia care a ajuns la varsta majora intr-o astfel de lume fie va respinge sistemul 

care a produs-o, va impinge reformele fie va decide ca doar concurenta nemiloasa este singura cale. 

Calatoriile de afaceri vor inceta practic atat in tara, cat si intre tari, deoarece oamenii sunt reticenti in utilizarea trenurilor si avioanelor si, 

de asemenea, angajatorii doresc sa reduca la minimum cheltuielile de calatorie - deci Zoom, Skype, etc. va fi viitorul relatiilor de afaceri.  

Avand in vedere temerile legate de concedieri si o crestere masiva a nesigurantei locurilor de munca, vom vedea o mare crestere a 

nivelului de prezenta la munca (prezentismul inseamna a fi prezent la munca mai multe ore decat este nevoie sau chiar daca esti bolnav 

si exprima nesiguranta lucratorului ca isi va pastra locul 

de munca) in urmatorii cativa ani, care se va reflecta 

probabil pe termen scurt prin mai multe vizite in mediul 

central. In cele din urma, intreprinderile vor trebui sa 

creeze locuri de munca digitale care sa faciliteze munca 

pentru toate tipurile de angajati in medii flexibile. 

Oamenii vor dori sa fie auziti la locul de munca, mai ales 

daca managerii nu vor reusi sa vada cand oamenii nu 

fac fata muncii lor sau sufera de probleme de sanatate 

mintala. Vor exista noi modalitati de a construi echipa si 

vom dezvolta intr-o lume virtuala produse si servicii noi. 

Aceasta dorinta pentru o voce mai puternica la locul de 

munca va declansa probabil apeluri pentru o mai mare 

sindicalizare sau pentru reprezentarea angajatilor in 

comitetele de sanatate si securitate la locul de munca.  

Se va manifesta pe termen lung, intr-o generatie care a 

experimentat visceral riscurile de a nu avea o voce 

semnificativa la locul de munca - si care va pune un 

accent substantial pe organizarea, promovarea si 

votarea masurilor pentru a consolida reprezentarea 

angajatilor si democratia la locul de munca in viitor. 

 

Mirela Caravan – relatii internationale Blocul National Sindical / cercetator proiect WI 

 

 

 



FRICI, EFECTE COVID-19, VULNERABILITATI 

Auzim foarte des afirmatii referitoare la impactul COVID – 19 asupra relatiilor de munca dar si de 

reprezentare in sensul in care acestea nu vor mai fi la fel. Ei bine, da, acestea nu vor mai fi la fel. 

Presiunea aproape brutala pe digitalizare pe care o intalnim in toate sectoarele de activitate dar si 

munca de acasa constituie elemente de tip game changer pe viitor deoarece vor afecta atat 

procesele de reprezentare cat si relatiile de munca intr-o maniera ireversibila. In mod evident, nu 

toate ocupatiile sunt predispuse la astfel de activitati insa ceea ce este cert se refera la faptul ca 

numarul ocupatiilor care vor putea fi desfasurate de acasa, in regim de telemunca, va creste. 

COVID – 19 nu a generat numai schimbari cu privire la modul de organizare si desfasurare al 

muncii.  

Un alt impact extrem de vizibil observat la nivelul pietei muncii se refera la criza economica. Uniunea Europeana traverseaza acum una 

din cele mai severe crize economice din istorie, aceasta situatie fiind mai mult decat evidenta la nivelul statelor membre. Contextul de 

criza economica a generat un impact imediat asupra pietelor unde prudenta a devenit cuvantul de ordine. Spre deosebire de criza din 

2011 putem observa ca stimulii fiscali si injectia de capital in economie au constituit prioritati in detrimentul austeritatii. Cu toate acestea, 

eforturile realizate sunt departe de a anula consecintele negative generate de pandemia COVID – 19. Asemeni oricarei crize economice, 

putem observa la nivelul pietei muncii ca una dintre cele mai importante preocupari atat pentru companii cat si pentru salariati se refera 

la mentinerea locului de munca. De altfel, una dintre cele mai importante frici in acest sens este pierderea locului de munca. Reducerea 

brutala a cererii si fracturarea lanturilor de productie si distributie au condus catre un cadru in care au fost generate stocuri considerabile 

care, de asemenea constituie o provocare in gestionarea lor.  

O reducere a numarului locurilor de munca reprezinta o consecinta fireasca in acest cadru de criza. Expunerea fata de pierderea locului 

de munca este diferita in functie de sectorul economic in sensul in care nu toate sectoarele economice au beneficiat de aceiasi expunere 

vis a vis de criza generata de pandemia COVID – 19. Situatia este similara inclusiv in cazul salariatilor in sensul in care nu toate categoriile 

de varsta manifesta acelasi nivel de vulnerabilitate la actuala criza. Tinerii si persoanele cu un nivel de calificare scazut sunt cele mai 

vulnerabile persoane fata de aceasta situatie. Preocuparea pentru competitivitate si productivitate conserva locul salariatilor cel mai bine 

pregatiti in detrimentul celor care nu incadreaza in acest cadru. Tinerii, de regula, manifesta un nivel redus de productivitate pe fondul 

lipsei experientei si a studiilor in anumite cazuri iar in ceea ce priveste persoanele slab calificate sau fara calificare acestea sunt primele 

concediate tocmai pe fondul incapacitatii de a livra un nivel de productivitate conform nevoilor iesirii din criza. O tranzitie etica si incluziva 

a perioadei de criza reprezinta o preocupare in acest moment pentru principalii actori ai pietei muncii respectiv pentru sindicate si patronat. 

Alexandru Gurgu - presedintele Sindicatului SANAB / membru echipa management proiect WI 

 

RECRUTAREA MEMBRILOR DE SINDICAT - in vremuri pandemice 

Organizatiile sindicale au resimtit din plin pandemia de coronavirus. Provocarea noastra, 

a tuturor, a fost si este in continuare legata de modul in care reusim sa mentinem legatura cu 

membrii de sindicat. Cum sa te asiguri ca informatiile de interes ajung la membrii tai, cum 

sa mentii vizibilitatea demersurilor si a rezultatelor organizatiei sindicale dar, nu in 

ultimul rand, cum sa continui sa iti maresti numarul de membri.  In ceea ce priveste 

efectele pe care organizatiile sindicale le-au resimtit pe durata restrictiilor impuse de 

contextul pandemic, eu am individualizat 4 dintre cele mai manifestate. Este vorba despre 

limitarea contactului fata in fata, despre limitarea organizarii de intalniri cu membrii, 

despre limitarile impuse in cadrul mecanismelor de dialog social si bineinteles limitarea 

informatiei catre membrii nostri, mai ales in contextul in care mare parte dintre ei au lucrat de acasa.  

Solutiile pe care le-am aplicat in contextul noilor provocari nu reprezinta neaparat elemente de noutate, pe care sa nu le cunoastem, insa 

este evident ca pe unele dintre ele trebuie sa le folosim mai mult ca niciodata. Asadar, in cadrul organizatiilor sindicale, am reusit sa 

contracaram obstacolele pandemice prin: cresterea intensitatii materialelor postate pe pagina de web si pe retelele de socializare; am 

incercat sa empatizam cu membrii si cu problemele lor; am folosit site-urile si retelele de socializare pentru a scrie despre conditiile de 

munca, despre riscurile la care se expun in acest context, despre rezultatele lor profesionale, pentru a simti ca sunt sprijiniti si apreciati; 

am folosit in exces instrumentele media; au fost realizate aparitii TV in care am vorbit despre problemele membrilor nostri, am realizat 

vloguri/podcast-uri, ne-am intalnit pe platformele online de comunicare. Toate acestea pentru ca membrii nostri sa stie ca suntem aproape 

de ei si de problemele lor. Pentru ca nu am mai putut ajunge la locurile de munca, am folosit instrumente digitale prin intermediul carora 

angajatii pot adera la organizatia noastra prin simpla completare a unui formular online de inscriere in sindicat. A fost unul dintre 

instrumentele care ne-a permis sa crestem in continuare numarul de membri. Este evident ca aceasta pandemie ne-a fortat sa renuntam 

la modalitatile conservatoare de a realiza munca sindicala si ne-a determinat sa acceleram procesul de digitalizare a organizatiilor 

sindicale. 

Cosmin Andreica - cercetator in cadrul proiectului, presedintele Sindicatului EUROPOL 
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