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Newsletter
CE AM MAI FACUT
In decursul celor trei luni de la ultima informare, venim cu noutatea faptului ca
urmare renuntarii la mai multe restrictii in contextul COVID-19, am spart gheata
si am desfasurat cea de-a doua activitate in format fizic din cadrul proiectului
Workin Index (prima fiind Conferinta de deschidere din martie 2020). In
continutul newsletterului, vom reda ceva mai multe informatii. Pana una alta,
ce s-a mai intamplat in ultimele luni?
Intalnire de management
PUBLISIND - FSLR
Seminarul pentru evaluarea si promovarea Agendei Muncii Decente
Intalnire de management
Intalnire de management
Sesiune instruire I (T1 PUBLISIND)
Sesiune instruire II (T1 PUBLISIND)
Sesiune instruire (T1+T2 FSLR)
Sesiune instruire (T1+T2 FSLR)
Sesiune instruire (T1+T2 FSLR)
Management meeting
Sesiune instruire I (T2 PUBLISIND)
Sesiune instruire II (T2 PUBLISIND)

12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
20.04.2021
14.05.2021
18.05.2021
20.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021
11.06.2021
14.06.2021
15.06.2021

La seminarul pentru evaluarea si promovarea Agendei Muncii Decente, a fost prevazuta prezentarea materialului final
obtinut urmare cercetarilor si activitatilor desfasurate, in ceea ce priveste indicatorul de masurare a conditiilor de munca
aplicabile oricarui loc de munca. De asemenea, au avut loc dezbateri interesante alaturi de participanti, pornind de la
rezultate si armonizand observatii referitoare la sectorul public si privat, atat din Romania cat si din Norvegia.
In data de 28 mai 2021, a avut loc prima sesiune organizata in format mixt (online + offline), de catre Federatia Sindicatelor
Libere din Romania (FSLR), partener in cadrul proiectului Workin Index. Aceste sesiuni de instruire au avut ca rol
promovarea agendei muncii decente, cu implicare directa asupra prevederilor contractelor si acordurilor colective de munca,
fiind adresate celor cu functii de reprezentare (lideri de sindicat) si focusandu-se pe furnizarea de elemente concrete si
exemple de bune practici, din Romania si Norvegia.

Intalnirile de management au decurs ca pana acum, in format
online, avand prevazute in agenda mai multe subiecte de
discutie, cum ar fi: detalii despre raportarea proiectului catre
Innovation Norway (aspecte discutate in cadrul webinarului
dedicat Dialogului Social – Programul Muncii Decente, la
care din partea Federatiei Publisind au participat Adrian
Neagoe si Catalina Andrei), pachetul de lucru nr. 3 –
cresterea capacitatii organizationale a sindicatului pentru
promovarea agendei muncii decente, pachetul de lucru nr. 4
- consolidarea rolului partenerilor sociali in elaborarea si
implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca),
stabilirea activitatilor pentru perioada urmatoare, planificarea
modului de abordare al cercetarii privind propunerea de
politici in vederea facilitarii ocuparii fortei de munca a tinerilor
etc..

DIN CULISE
Urmare cercetarilor realizate pana acum, in ceea ce priveste indicatorul de masurare a conditiilor de munca aplicabile unui
loc de munca, redam mai jos cam care ar fi ponderea pe clase, stabilita dupa lungi analize, simulari si verificari:

IMPLICARE – PARTENERI SOCIALI - REDRESARE – PANDEMIE
Conform informarilor regasite pe pagina oficiala a Federatiei Europene din Serviciile Publice, partenerii social
sectoriali europeni si nationali, solicita nevoia consolidarii implicarii partenerilor sociali pentru stimularea
redresarii in urma pandemiei.
In cadrul evenimentului de diseminare al proiectului dintre EPSU si HOSPEEM (Asociatia Patronala Europeana pentru
Spitale si Sanatate), privind consolidarea dialogului social in sectorul spitalelor din Europa de Est, de Sud si Centrala,
participantii au subliniat faptul ca implicarea partenerilor sociali sectoriali in semestrul European este esential pentru
acoperirea decalajului democratic si social existent in prezent.
Urmare ultimelor cercetari, EPSU si HOSPEEM, sunt cei mai reprezentativi parteneri sociali europeni din sectorul sanatatii.
Asta conduce la faptul ca Comisia Europeana are obligatia
legala de a consulta ambele organizatii in ceea ce priveste
elaborarea oricaror proiecte de propuneri privind politicile
sociale din sectorul spitalicesc si medical. Dispozitia legala
permite partenerilor sociali sectoriali europeni, sa
beneficieze de o viziune timpurie asupra proiectelor de
propuneri, dar totodata si sa aiba o voce directa asupra
problemelor legate de asistenta medicala si forta de munca
la nivel european.
Astfel, s-a concretizat solicitarea catre Comisia Europeana,
pentru responsabilizarea statelor membre de a consolida
dialogul social sectorial national si de a sprijini mai bine
implicarea partenerilor sociali in comitetul sectorial de
dialog social la nivelul Uniunii Europene. Astfel, statele
membre pot contribui la Planul de actiune al Pilonului
european al drepturilor sociale, consolidand negocierile colective si implicarea acestora in politicile de sanatate la nivel
national si in cadrul organizatiilor lor (cum EPSU si HOSPEEM se vor raporta la nivel european).
Secretarul general al EPSU, Jan Willem Goudriaan, a incheiat conferinta, precizand ca „proiectul este vital pentru
imbunatatirea si consolidarea dialogului social in Europa, in special acum, cand restrictiile COVID-19 sunt mai relaxate si
se trece probabil in urmatoarea etapa, post-pandemica. Una dintre lectiile invatate in urma pandemiei este ca dialogul social
puternic si partenerii sociali puternici sunt necesari cu un nivel ridicat de acoperire a negocierilor colective, pentru a asigura
functionarea solida a sistemelor noastre de sanatate si pentru a face sectorul spitalicesc rezistent la provocarile viitoare”.

SIGURANTA SI SANATATEA IN MUNCA IN CONTEXTUL ACTUAL
Comisia Europeana a adoptat cadrul strategic al Uniunii Europene privind sanatatea si securitatea la locul de
munca 2021 – 2027. Contextul pandemic a avut un impact semnificativ atat asupra personalului medico-sanitar, cat si
asupra pacientilor si asupra sistemelor de sanatate din Europa. Aceasta noua strategie, intitulata „Uniunea Europeana
pentru sanatate”, va merge insa dincolo de raspunsul la situatii de criza, cautand sa imbunatateasca chiar rezilienta
sistemelor de sanatate.
In material, se regasesc trei obiective principale: schimbare,
prevenire si pregatire. Se intentioneaza:
•
Anticiparea si gestionarea schimbarilor in noua lume a
muncii: Comisia Europeana vrea sa revizuiasca Directiva
locurilor de munca si Directiva privind echipamentele pentru
ecranul de afisare, prin actualizarea limitelor de protectie
pentru azbest si plumb, in vederea crearii locurilor de munca
sigure si sanatoase pe perioada tranzitiilor digitale, verzi si
demografice. De asemenea, se va initia si o abordare a
sanatatii mintale la locul de munca, ce va evalua problemele
emergente legate de sanatatea mintala a lucratorilor.
•
Imbunatatirea prevenirii bolilor si diverselor accidente
profesionale, urmand a fi promovata o abordare „viziune
zero”, pentru eliminarea deceselor care au legatura cu

•

munca, in Uniunea Europeana. Totodata, Comisia va actualiza normele Uniunii Europene privind substantele chimice
periculoase, astfel incat se doreste combaterea cancerului, a reproducerii si a bolilor respiratorii.
Pregatirea atenta pentru posibile amenintari viitoare asupra sanatatii; urmare pandemiei prin care am trecut cu totii,
Comisia a inteles faptul ca trebuie elaborate proceduri de urgenta si indrumari in vederea implementarii rapide si
monitorizarii a masurilor in urmatoarele crize de sanatate care vor urma, insa in stransa legatura cu actorii din domeniul
sanatatii publice.
Acțiunile din cadrul strategic vor fi implementate prin:

•
•
•
•
•

dialog social puternic
o evidenta puternica bazata pe politici si explicatii
imbunatatirea aplicarii si monitorizarii legislatiei actuale la nivelul Uniunii Europene
sensibilizare
mobilizarea finantarilor pentru investitii in securitatea si sanatatea in munca, inclusiv din fondurile Uniunii Europene

SOMAJ TINERI - NORVEGIA
Norvegia, ca restul Europei, are întotdeauna un procent mai mare
de șomaj în rândul tinerilor. Nu la fel de mare ca restul Europei, dar
semnificativ mai mare decât populația medie norvegiană care
ocupă un loc de muncă.
O excepție a fost pentru unele persoane angajate în domenii
practice (meseriași), cum ar fi electricienii și alte ramuri în care
impactul imigranților în muncă nu a fost atât de mare din cauza
cererilor de certificate / examene norvegiene, de exemplu).
Când vine vorba de persoanele cu studii superioare, diferența
dintre rata șomajului / ocupării forței de muncă între tineri și restul
populației care ocupă un loc de muncă a fost mai mică.
Contextul Covid-19 a schimbat într-o oarecare măsură acest lucru.
Rata șomajului în rândul persoanelor cu studii superioare a crescut cu 25% în 2020, iar mai mulți tineri cu studii superioare
au lucrat involuntar cu jumătate de normă sau au avut locuri de muncă pentru care au fost supracalificați.
Chiar dacă, prin lentila europeană, aceste cifre nu sunt atât de mari (de la 6,8% la 8,5% rata șomajului în rândul persoanelor
cu studii superioare, 9,6% au lucrat involuntar cu jumătate de normă și 7,7% spun că „este supracalificat pentru acest post)
este un obiectiv politic major pentru guvernul și parlamentul norvegian să creeze și / sau să redeschidă locuri de muncă
pentru aceste grupuri.
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