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RETROSPECTIVA 
In luna iulie 2021 s-au desfasurat ultimele sesiuni de training din cadrul 
proiectului, doua organizate de Federatia Publisind si doua organizate de 
FSLR. Acestea s-au desfasurat in continuare in format fizic, insa parte dintre 
ele cu interventiile reprezentantului YS, in format online, prin intermediul 
platformei Zoom. Acestea au avut loc in zilele de 9, 10, 16 si 22 iulie. Astfel 
s-a incheiat seria acestor activitati si speram sa reprezinte un pas important 
in abordarea muncii din perspectiva muncii decente. 

• Training 3 FSLR – 09.07.2021 – 11.07.2021 in Mangalia, Constanta, cu 24 participanti 
• Training 4 FSLR – 09.07.2021 – 11.07.2021 in Mangalia, Constanta, cu 24 participanti 
• Training 3 Publisind – 16.07.2021 – Bucuresti – 18 participanti 
• Training 4 Publisind  - 22.07.2021 – Bucuresti – 20 participanti 

Discutiile abordate au vizat 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, dezbateri pe politicile privind 
facilitarea ocuparii fortei de munca a tinerilor, definirea primelor linii din cadrul chestionarului care urmeaza a fi implementat 
etc.. 

Sesiune instruire (T3 FSLR) 09.07.2021 
Sesiune instruire (T4 FSLR) 10.07.2021 
Intalnire de management 12.07.2021 
Sesiune instruire (T3 PUBLISIND) 16.07.2021 
Sesiune instruire (T4 PUBLISIND) 22.07.2021 
Intalnire de management 30.08.2021 

Dupa fiecare sesiune de training, participantii au primit un test, promovat in functie de rezultatele obtinute. Fiecare 
participant va primi un certificat de absolvire. 
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CATEVA CUVINTE DESPRE 
         SESIUNILE DE INSTRUIRE 

Toate sesiunile de instruire au pastrat aceeasi linie, aceeasi structura, 
insa bineinteles ca fiecare s-a diferentiat prin subiectele atinse, prin 
modurile de prezentare ale speakerilor, prin implicarea activa sau 
mai putin activa a participantilor etc.. In randurile de mai jos, gasim o 
scurta trecere in revista a reprezentantului FSLR, Florin Marian, 
privind sesiunile de instruire organizate in perioada 09-11 iulie 2021. 

In cadrul activitatii de formare au fost abordate urmatoarele tematici de 
interes pentru participanti, tematici care contribuie in mod direct si nemijlocit la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul 
proiectului. 
 
• Dialog social – concept, actori, tipuri, functii, institutii specifice, constrangeri 
S-a prezentat conceptul de dialog social in contextul economic european dar si cel national procedandu-se la asigurarea 
de explicatii pentru fiecare caracteristica care vizeaza dialogul social. Expunerea conceptului de dialog social a fost 
realizata pe baza unor exemple concrete care deriva din sistemul de relatii industriale.  
 
• Sanatate si securitate in munca – concept, institutii, legislatie, prevederi specifice negocierilor colective in domeniul 
sanatatii si securitatii in munca 
In cadrul activitatii de formare au fost prezentate elementele de baza specifice conceptului de sanatate si securitatre in 
munca. De asemenea, s-a procedat la abordarea unor spete concrete care tin de relatia dintre sanatate si securitate in 
munca si conditiile de munca, indeosebi conditiile speciale si desebite de munca. A fost abordat inclusiv rolul organizatiilor 
sindicale in asigurarea sanatatii si securitatii in munca, conform legislatiei in vigoare.  
 
• Negocieri colective – prevederi specifice 
S-a procedat la explicarea sistemului de negocieri colective precum si rolul 
organizatiilor sindicale in acest sistem. Au fost explicate caracteristicile 
negocierilor colective si au fost realizate discutii pe marginea unor situatii 
practice care au vizat negocierile de contracte colective.  
 
• Conflicte colective  – prevederi specifice 
Intr-o maniera similara s-a procedat la abordarea conflictelor colective 
respective au fost inventariate si explicate prevederile legislative cu privire la 
conflictele colective si s-a procedat la discutarea unor spete punctuale cu 
privire la conflictele colective. 
 
• Organizatiile sindicale in perioada pandemiei  
Perioada pandemica a impus abordarea situatiei organizatiilor sindicale intr-un context in care anumite libertati si drepturi 
fundamentale sunt interzise prin lege. Au fost analizate si abordate situatii precum desfasurarea activitatii de reprezentare 
in perioada de pandemie, comunicarea si abordarea relatiei cu membri precum si necesitatea administrarii situatiei 
deosebite generate de pandemie intr-o maniera in care calitatea procesului de reprezentare nu are de suferit.  

 
In cadrul evenimentului a participat si partenerul norvegian Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) interventia fiind 
sustinuta de reprezentantul YS, Tore Leirfall prin platforma online Zoom, aceasta vizand situatia sistemului de relatii 
industriale din Norvegia. Prezentarile au avut un caracter interactiv astfel ca s-a procedat la abordarea unor chestiuni 
precum diferentele de salarizare dintre tarile Uniunii Europene si Norvegia sau modalitatea de implicare si rolul organizatiilor 
sindicale in reprezentarea drepturilor lucratorilor. Prezentarea realizata a generat un cadru de discutii pe marginea bunelor 
practici care ar putea fi transmise si implementate la nivelul contextului romanesc.  
 
Nu in ultimul rand in cadrul evenimentului a participat si reprezentantul Federatiei Publisind, Adrian Neagoe, managerul de 
proiect. Acesta a prezentat proiectul intr-o maniera in care a procedat la sublinierea importantei acestuia pentru masurarea 
si asigurarea cresterii calitatii procesului de reprezentare. Au fost prezentate activitatile si rezultatele proiectului precum si 
modalitatea practica de utilizare a acestor rezultate respectiv de integrare la nivelul sistemului de relatii industriale. 

 

 



 
PROTECTIA SOCIALA 
 
Pe websiteul Organizatiei Internationale a Muncii, vom regasi Raportul Protectiei Sociale la nivel global, care ofera o imagine 
de ansamblu, a progreselor realizate in jurul ultimului deceniu in extinderea protectiei sociale si construirea drepturilor 
umane in jurul unor sisteme puternice de protectie sociala.  
 
Cateva idei principale ale acestuia le gasim pe pagina oficiala a Federatiei Publisind. 
 
In ciuda progreselor realizate in ultimii ani in ceea ce priveste extinderea si dezbaterea protectiei sociale in multe parti ale 
lumii, cand a aparut pandemia, multe tari inca se confruntau semnificativ cu provocari privind abordarea si concretizarea 
protectiei sociale ca un drept uman.  
 
In urma parcurgerii raportului, retinem 5 mesaje esentiale care reies: 
 

• Pandemia a expus inegalitati profunde si lacune semnificative in ceea ce inseamna protectie sociala, comprehensivitate si 
adecvare, la nivelul tuturor tarilor 

• Pandemia a provocat un raspuns puternic al politicii protectiei sociale la nivelul multor tari 
• Redresarea socio-economica ramane incerta, iar cheltuielile sporite de protectia sociala vor continua sa ramana cruciale 
• Tarile se afla la o rascruce de drumuri in ceea ce priveste traiectoria sistemelor lor de protectie sociala 
• Stabilirea protectiei sociale universale si realizarea dreptului oricarei persoane la securitate sociala, este piatra de temelie 

a unei abordari centrate pe om, pentru obtinerea justitiei sociale 
 
Conform unor studii din anul 2020, doar 46,9% din populatia globului era acoperita de cel putin un beneficiu de protectie 
sociala, in timp ce restul de 53,1% ramanand complet neprotejati. In spatele acestei medii globale, exista insa inegalitati 
semnificative intre si in interiorul diferitelor regiuni, tari.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procentul mediu la nivel mondial mascheaza importante diferente de la o regiune la alta: daca in Europa şi Asia Centrala 
rata de acoperire este superioara mediei mondiale (83,9%), iar in cele doua Americi este de (64,3%), in Asia Pacific este 
de (44,1%), in tarile arabe de 40%, iar in Africa de 17,4%. 
 
Cheltuielile publice care au legatura cu protectia sociala variaza şi ele considerabil. In medie, tarile lumii aloca 12,8% din 
Produsul Intern Brut pentru protectia sociala, Insa In timp ce tarile cu venituri mari aloca 16,4% din PIB pentru protectia 
sociala, tarile din venituri reduse aloca doar 1,1%. 
 
Per total, este un raport complex, cu numeroase date si detalii, care merita sa fie citit. A fost intocmit de o echipa mare, 
supravegheata si coordonata de Shahra Razavi, directorul departamentului de protectie sociala al ILO si de Christina 

Behrendt, sefa unitatii de politici sociale din cadrul departamentului. 
 

Daca pandemia a permis realizarea unei veritabile "radiografii" a inegalitatilor 
existente la nivel mondial, in acelaşi timp a "scos la lumină rolul absolut crucial 

pe care protecţia sociala il joaca raspunsul guvernelor la criza", a afirmat 
directorul general al OIM, Guy Ryder. 

 
Shahra Razavi, a declarat ca ”Exista o enorma presiune pentru ca tarile lumii 

sa opteze pentru asanarea bugetara dupa cheltuielile masive legate de masurile 
luate pentru a raspunde crizei sanitare…Va fi insa extrem de daunator daca 

vor fi taiate cheltuielile pentru protectia sociala, unde trebuie facute investitii”. 
(www.publisind.ro) 

 

 



 
ZIUA INTERNATIONALA A TINERETULUI - 12 AUGUST 
 
 
Criza COVID-19 a agravat provocarile cu care se confrunta tinerii angajati atunci cand intra pe piata muncii. In Uniunea 
Europeana, șomajul in randul tinerilor a crescut de la 14,9% la 17,1% de la izbucnirea pandemiei, iar situatia din restul 
Europei nu este mai buna. Daca planurile de redresare nu includ masuri specifice de combatere a șomajului in randul 
tinerilor, exista riscul ca anii de progres sa fie anulati. 
 
In urma crizei financiare din 2008, ratele șomajului in randul tinerilor au crescut in Europa și a fost nevoie de cea mai buna 
parte a unui deceniu pentru ca acestea sa scada. Chiar și in 2019, chiar inainte de izbucnirea COVID-19, șomajul in randul 
tinerilor in UE a fost de trei ori mai mare decat in cazul celor peste 55 de ani. Este vital ca factorii de decizie sa invete din 
acest lucru și sa introduca masuri acum pentru a preveni inca un deceniu de intrare precara pe piata muncii pentru tineri. 

Este important ca vocile tinerilor salariati sa fie auzite in procesele de elaborare a politicilor. Tinerii au avut deja un rol 
esential in plasarea schimbarilor climatice pe ordinea de zi si ar trebui sa continue sa aiba un loc la masa in realizarea 
politicilor sociale si ecologice ale viitorului. Precizam ca reteaua de tineret din cardul EPSU (Federatia Europeana a 
Serviciilor Publice), joaca un rol important in campaniile pentru o redresare corecta, centrata pe tineret precum si in 
monitorizarea si evidentierea barierelor cu care se confrunta tinerii lucratori din serviciile publice (spre exemplu lipsa formarii 
profesionale sau modul neclar al intocmirii contractelor de munca). 

(www.epsu.org) 

 

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmatorul numar: noiembrie 2021 


